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 هذا الكتاب
( املاجستري)رسالة علمية تقدَّم هبا املؤلف لنيل درجة التخصُّص األوىل 

 .فرع العقيدة, كلية الشريعة , من جامعة أم القرى 
وذلك يف , بتقدير ممتاز ( املاجستري)وقد ُمنح املؤلف عليها درجة 

 (.هـ 4141)شهر حمرَّم سنة 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

يَ ْوَم * َشْيٌء َعِظيٌم  الس اعةيَاأَي َُّها الن اُس ات  ُقوا رَب ُكْم ِإن  زَْلَزَلَة }
تَ َرْونَ َها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعم ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل 
ِه َحْمَلَها َوتَ َرى الن اَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكن  َعَذاَب الل  

 .[1,2: الحج ]  {َشِديدٌ 

 :وقال تعالى 

َأْن تَْأتِيَ ُهْم بَ ْغَتًة فَ َقْد َجاَء َأْشَراطَُها  الس اعةفَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإَّل  }

 .[21: محمد ]  { فَأَن ى َلُهْم ِإَذا َجاَءتْ ُهْم ِذْكَراُهمْ 
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 المقدمة
ـاحلمد هلل؛ حنمده ونستعيُنه ونستغفره, ونعوذ بـ إنَّ  يئات ن سَّـاهلل مـن ُشـرور أنفسـنا, وم 
 .له ل فال هادي  ضل  ن يُ له, وم   ه اهلل فال مضلَّ ن يهد  نا, م  أعمال  

 .هه ورسولُ حممًدا عبدُ  أنَّ  له, وأشهدُ  ه ال شريك  أن ال إله إال اهلل وحد   وأشهدُ 

 {ن  ِإَّل  َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا الل َه َحق  تُ َقاتِِه َوَّل َتُموتُ }

 .[441: آل عمران]

َه  ا } لَ  َق ِمن ْ َِ ٍَ َواِح  َدٍ  َو   َْ َلَقُك  ْم ِم  ْن نَ  َِ يَ  ا أَي َُّه  ا الن   اُس ات  ُق  وا رَب ُك  ْم ال   ِذ  
ُهَما رَِج اًَّل  اأَلْرَح اَم َوِنَس اًء َوات  ُق وا الل  َه ال  ِذ  تَ َتَس اَءُلوَن بِ ِه وَ  اَكِثي رً   َزْوَجَها َوَبث  ِمن ْ

 .[4:  النساء]{اِإن  الل َه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبً 

ُيْص  ِلْ  َلُك  ْم ( 07) اَس  ِديدً  يَ  ا أَي َُّه  ا ال   ِذيَن آَمنُ  وا ات  ُق  وا الل   َه َوُقولُ  وا قَ   ْوًَّل }

َِْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع الل َه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز ف َ    (4){ اَعِظيًم  اْوزً َأْعَماَلُكْم َويَ ْغ

 .[04, 04: األحزاب]

                                                 
 .يعلمها أصحابه هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول ( 4)

,  "ســنن ابــن ماجــه"وهــ  يف . للشــيحم حممــد ناصــر الــدين األلبــات, ابــم امل تــ  ا ســالم " خطبــة احلاجــة: "انظــر
, حتقيــحم حممــد   ,(4/946 ,944)كتــاب الن ــاا, بــاب خطبــة الن ــاا, مــن روايــة عبــد اهلل بــن مســعود 

 (.هـ4961)دار إحياء الرتاث العريب, عام . فؤاد عبد الباق , ط
إســــناده مــــن اريــــحم أيب عبيــــدة  ــــعيف : ", حتقيــــحم أ ــــد شــــاكر, وقــــال(9014ا( )1/101)ورواه ا مــــام أ ــــد 

, ابـم دار املعـارف "املسند" "النقطاعه, ومن اريحم أيب األحوص عوف بن  مالك بن نضلة صحيح التصاله
 (.هـ4990)صر, مب

 (.41ص" )خطبة احلاجة". "صحيح على شرط مسلم: "وقال األلبات على الطريحم الثات
 9/410)يف اممعـة,  , كتـاب اممعـة, بـاب خطبتـه  "صـحيح مسـلم"وقد ورد ذكر ارف من هـذه اططبـة يف 

 (.هـ4936)ثالثة, . , ابعة دار الف ر, ط(مم شرا النووي –
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 : أما بعد
؛  ا, فلـم يـرتخ خـريً السَّـاعةبني يـدي  اونذيرً  اباحلحم بشريً  ًدا اهلل تعاىل أرسل حممَّ  فإنَّ 
 .؛ إال حذرها منهاأمته عليه, وال شرً  إال دلَّ 

 تعـاىل  األنبيـاء؛ خـص اهللهـو خـا     دُ وملا كانـ  هـذه األمـة هـ  آخـر األمـم, وحممَّـ
ه, وأخـ  أكمـل بيـان وأ َـّ نهـا مـم علـى لسـان نبيـه فيها, وبيَّ  السَّاعةأمته بظهور أشراط 

للناس هذه  آخر يبنيُ  نبُّ   د  ستخرج فيهم ال حمالة, فليس بعد حممَّ  السَّاعةأن عالمات 
ايــة ة خبــراب هــذا العــا , وبدن ــذ  مــور عظــام مؤ العالمــات, ومــا ســي ون يف آخــر الزمــان مــن أُ 

رً }م  يداه, حبس  ما قدَّ  ازى فيها كلُّ حياة جديدة؛ يُ  ي ْ َِ  اَفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذر ٍ  

 .[3, 0: الزلزلة] {(1)يَ َره  اَوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذر ٍ  َشر   *يَ َره 
ا  ــان بــاليوم اوخــر ومــا فيــه مــن ثــواب : ا كــان مــن العقالــد الــيت يــ  ا  ــان هبــاوملَّــ

عقاب, وملا كـان نظـر ا نسـان قـد ال يعـدو هـذه احليـاة ومـا فيهـا مـن متـاع, فينسـى اليـوم و 
قهـا, وأاـا سـتقم علـى حتقُّ  تـدلُّ  أمـارات   السَّـاعةاهلل بـني يـدي  ل  ع ـاوخر, وال يعمـل لـه؛ ج  

 .عنها , حىت ال خيامر الناس أدىن ش ل فيها, وال يفتنهم ش ء  احتمً 
 , ورأى النـاس وقـوع  اإذا ذكـر مـن أشـرااها شـيئً  دوا فمن املعلـوم أن الصـادا املصـ

 ال ري  فيها,  آتية   السَّاعةأن  اذلك الش ء؛ علموا يقينً 
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دوا بالصــاحلات قبــل فــوات األوان وانقضــاء وا لــذلك اليــوم, ويتــزوَّ فيعلمــوا مــا, ويســتعدَّ 

ٌَ يَ ا َحْس َرتَا َعلَ ى َم ا فَ ر طْ تُ }: األجل احملدود  َْ ِف ي َجْن ِ  الل  ِه َوِإْن   َأْن تَ ُقوَل نَ 
رِيَن  ِِ َأْو  *َأْو تَ ُق  وَل لَ  ْو َأن  الل   َه َه  َداِني َلُكْن  ُت ِم  ْن اْلُمت ِق  يَن  *ُكْن  ُت َلِم  ْن الس   ا

-19: الزمـر] {تَ ُقوَل ِحيَن تَ َرى اْلَعَذاَب َلْو َأن  ِلي َك ر ً  فَ َأُكوَن ِم ْن اْلُمْحِس ِنيَن 

13] 
؛ السَّاعةر ك  وكان إذا ذ  ": كهاتني  السَّاعةأنا و  ث ُ ع  بُ : "خطبتهيقول يف   وكان النب 

ح م صــــــبَّ : "غضــــــبه, كينـــــه نـــــذير جــــــي  يقـــــول ه, واشـــــتدَّ , وعــــــال صـــــوتُ ت وجنتـــــاهُ ا ـــــرَّ 
 .(4)"اكممسَّ 

عليهم, وظهر ذلك جليا عندما وصف مم  السَّاعةمن قيام   وقد أشفحم الصحابة 
  ذكر رسـول اهلل : ؛ قال ث النواس بن مسعان ال؛ كما جاء يف حديجَّ الدَّ   النب 

ناه يف االفة النخل, فلما رحنا إليـه؛ عـرف الدجال ذات غداة, خفض فيه ورفم, حىت ظنَّ 
ذكرت الدجال غداة, فخفض  فيـه ! يا رسول اهلل: , قلنا"م؟ ُ ما شينُ : "ذلك فينا, فقال

ين علــي م, إن خيـرج وأنــا غـري الــدجال آخـوف: "ورفعـ  حـىت ظننــاه يف االفـة النخــل, فقـال
في م؛ فينا حجيجه دون م, وإن خيـرج ولسـ  فـي م؛ فـامري حجـيه نفسـه, واهلل خليفـيت 

 .(1)"على كل مسلم

                                                 
ســــنن ", و(مــــم شــــرا النــــووي -9/419)يف اممعــــة,   اممعــــة, بــــاب خطبتــــه , كتــــاب "صــــحيح مســــلم( "4)

مـم شـرا السـيوا   -436, 9/433), كتاب صالة العيدين, بـاب كيـف اططبـة, -واللفظ له  –" النسال 
سـنن ", تصحيح حسن املسعودي, ابم دار إحياء الرتاث العريب, الشركة العامة, بريوت, و(وحاشية السندي

 ., حتقيحم حممد فؤاد عبد الباق (4/40)قدمة, باب اجتناب البدع وامدل, , امل"ابن ماجه
 (.مم شرا النووي -91-43/99), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب  ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "1)
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, ف ـل يـوم يـزداد  , وحتقحم مـا أخـ  بـه املصـطفى السَّاعةوقد ظهر كثري من أشراط 
صدقه ما يوج  على  له, إذ يظهر من داللل نبوته وآيات ابه, وتصديقً  افيه املؤمنون إ انً 

 .املسلمني التمسك هبذا الدين احلنيف
تقم كما   وهم يرون هذه املغيبات اليت أخ  هبا رسول اهلل  اوكيف ال يزدادون إ انً 

فالويـل . فإن كل واحدة من هذه األشراط الـيت حتـدث ملعجـزة بينـة لنـب هـذه األمـة! أخ ؟
 .عنها, أو املتش  ني فيهامث الويل ألولئك اماحدين لرسالته, الصادين 

 هـــذا البحـــث يف هـــذا الوقـــ  الـــذي أخـــذ فيـــه بعـــض ال تَّـــ ةُ يَّـــوتـــيه أ م 
ُ
ـــاب امل  رين  عاص 

مـــن املغيبـــات الـــيت يـــ  ا  ـــان هبـــا, ومنهـــا أشـــراط   ك يف ظهـــور مـــا أخـــ  بـــه يشـــ م 
 !ما بتيويالت باالةن أن ر بعضها, ومنهم من أوَّ , فمنهم م  السَّاعة

ـــاعةعلـــى أشـــراط  مشـــتماًل  احببـــ  أن أحبـــم حبثًـــومـــذا وذاخ أ الصـــغرى وال ـــ ى,  السَّ
؛ ة, و  ي ـن البحـث يف هـذا املو ـوع سـهاًل ها الثابتة من القرآن ال رمي والسنة املطهـرَّ دلَّتبي

 .فإنه حيتاج إىل حبث عن صحة األحاديث, واممم بني الروايات املختلفة
, ول ـنهم   يلتزمـوا فيهـا االقتصـار لسَّـاعةاف بعض العلماء مؤلفات يف أشـراط وقد ألَّ 

مـن الروايـات؛ دون تعـرد لدرجـة  اعلى ما ثب  من األحاديـث, بـل هـدهم يسـردون كثـريً 
احلــديث مــن حيــث الصــحة والضــعف؛ إال يف النــادر, وهــذا يعــل املطــالم مــا خيــتل  عليــه 

يف هــــذه  األمــــر, فــــال  يــــز بــــني الصــــحيح مــــن غــــريه, وكــــذلك   يتعر ــــوا لشــــرا مــــا جــــاء
مــن األحاديــث,  احبعــوا لنــا كثــريً  -ر هــم ا هلل –األحاديــث ممــا حيتــاج إىل بيــان, ول ــنهم 

 .من امهد اووفروا علينا كثريً 
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 :هذه الكت 
 .ر ه اهلل (هـ113)زاع , املتوىف سنة اد اطُ عيم بن  َّ للحافظ نُ ": الفنت" -4
ر ــه ( هـــ001) ســنة ىفَّ و للحــافظ ابــن كثــري, املتــ": ملالحــمالفــنت وا"أو " النهايــة" -1

 .اهلل
للشــريف حممــد بــن رســول احلســيين ال ز ــ , املتــوىف ": السَّــاعةا شــاعة ألشــراط " -9

 .ر ه اهلل( هـ4449)سنة 
ـــاعةا ذاعـــة ملـــا كـــان ومـــا ي ـــون بـــني يـــدي " -1 يحم حســـن للشـــيحم حممـــد صـــدم ": السَّ

 .ر ه اهلل( هـ4940)القنوج , املتوىف سنة 
للشــيحم  ــود بــن ": السَّــاعةيف الفــنت واملالحــم وأشــراط  إحتــاف امماعــة مبــا جــاء" -1

 ر ه اهلل( هـ 4149)املتوىف سنة  جديعبد اهلل التويري النَّ 
 .السَّاعةإىل غري ذلك من املؤلفات اليت تناول  احلديث عن أشراط ... 

ألزم  به نفس ,  اوقد استفدت ممن سبقين, ورأي  أن أسلك يف هذا البحث مسل ً 
 اصـرحيً  – السَّـاعةأنه من أشراط   ؛ إال ما نص عليه النب اال أذكر  فيه شراً وهو أنين 
مــــــن  اأو حســــــنً  ا, والتزمــــــ  كــــــذلك أن ال أذكــــــر فيــــــه إال مــــــا كــــــان صــــــحيحً -أو داللــــــة 

 .يف ذلك بيقوال علماء احلديث يف تصحيح احلديث أو تضعيفه ااألحاديث؛ مسرتشدً 
ــــم  اوإيثــــارً  ــــل لالختصــــار؛ فــــإنين   أذكــــر حبي األحاديــــث الصــــحيحة يف كــــل شــــرط, ب

 .السَّاعةاكتفي  ببعض األحاديث اليت تثب  أن هذه العالمة من أشراط 
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مــا حيتــاج إليــه كــل شــرط؛ مــن بيــان ملعــي لفــظ غريــ , أو بيــان ألمــاكن  اوذكــرت أيًضــ
اليت ورد ذكرها يف األحاديـث, وكـذلك أعقبـ  كـل عالمـة بشـرا مـوجز مقتـبس مـن كـالم 

ا جاء من األحاديث اليت ما عالقة بالعالمة املشـروحة, وتعر ـ  للـرد علـى العلماء, أو مم
أن  وبيَّنـ ُ عليه أحاديثهـا,  تدلُّ , أو تيوما بغري ما السَّاعةمن أشراط  ابعض من أن ر شيئً 

مــن األمـــور الغيبيــة الــيت يـــ  ا  ــان هبــا كمـــا جــاءت, وال يــوز ردهـــا أو  السَّــاعةأشــراط 
 .أو للشر أو ظهور اطرافات للخري اجعلها رموزً 

 ورد يف أخبـار آحـاد؛ عقـدت يف أول البحـث فصــاًل  السَّــاعةوملـا كـان كثـري مـن أشـراط 
يف بيان حجية خ  اوحاد, وذلك للرد على من أن ـر حجيـة اوحـاد, وزعـم أاـا ال تقـوم 

 .عليها عقيدة
صديحم ملا أخ  به وكذلك؛ فإن هذا البحث دعوة لإل ان باهلل تعاىل وباليوم اوخر, وت

الصادا املصدوا الذي ال ينطحم عن اموى, إن هو إال وح  يوحى, صلى اهلل عليـه وآلـه 
 .اكثريً   اوصحبه وسلم تسليمً 

ـــاعةدعـــوة للتيهـــ  ملـــا بعـــد املـــوت؛ فـــإن  اوهـــو أيًضـــ قـــد قربـــ , وظهـــر كثـــري مـــن  السَّ
م إذا انفـرط عقـده, أشرااها, وإذا ظهرت األشراط ال  ى؛ تتابعـ  كتتـابم اطـرز يف النظـا

وإذا العــ  الشــمس مــن مغرهبــا؛ قفــل بــاب التوبــة, وخــتم علــى األعمــال, فــال ينفــم بعــد 

يَ  ْوَم يَ ْأِتي بَ ْع ُآ آيَ  اِت }: اأو تالبًـ اذلـك إ ـان وال توبـة؛ إال مـن كـان قبـل ذلـك مؤمنًـ
ًس    َْ ََ   ُع نَ  َس   َبْت ِف   ي ِإيَمانَِه   ا ِإيَمانُ َه   ا لَ   ْم َتُك   ْن آَمنَ   ْت ِم   ْن قَ ْب   ُل َأْو كَ  ارَبِّ   اَل َّل يَن

رً  ي ْ  .  [413: األنعام]  {اَِ

نَس  اُن َم  ا َس  َعى }ويومئــذ   َِ َوبُ   رَِّزْت اْلَحِح  يُم ِلَم  ْن يَ   َرى ( 53)يَ   ْوَم يَ تَ  ذَك ُر ا
فَِإن  اْلَحِحيَم ِه َي اْلَم ْأَوى ( 51) الدُّنياَوآثَ َر اْلَحَياَ  ( 50)فََأم ا َمْن َطَغى ( 53)
ََ َع ْن اْلَه َوى َوَأم ا مَ ( 53) َْ اَف َمَقاَم رَبِّ ِه َونَ َه ى ال ن   َِ فَ ِإن  اْلَحن  َة ِه َي ( 07)ْن 

 .[14 -91: النازعات] {( 02)اْلَمْأَوى 
 نسيل اهلل العظيم, رب العرش العظيم, أن يعلنا من اومنني يوم 
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 .الفزع األك , وممن يظلهم يف ظله يوم ال ظل إال ظله
 :ِطة البحث
 : ا البحث على مقدمة, و هيد, وبابني, وخا ةيشتمل هذ

 .أما املقدمة؛ فتشتمل على أ ية هذا املو وع, وخطته
 :وأما التمهيد؛ فيشتمل على عدة مباحث

فيه عن أ ية ا  ان باليوم اوخر, وأثر ذلك على سلوخ الفرد  حتدث ُ : املبحث األول
 .واجملتمم

إىل جانــ  ذكــر  –االهتمــام بــاليوم اوخــر  فيــه أن مــن مظــاهر ذكــرتُ : املبحــث الثــات
مــن هــذه األمســاء, مــم ذكــر  اكثــرة ذكــره يف القــرآن بيمســاء متنوعــة, وذكــرت ارفًــ  –أشــرااه 
 .من القرآن ال رمي على ذلك األدلَّة

 وبيَّنـ ُ فيه عـن حجيـة خـ  الواحـد يف أمـور العقيـدة وغريهـا,  حتدث ُ : املبحث الثالث
 .  اعتقاد ما جاء فيه, وجفيه أن احلديث إذا صحَّ 

وتيه أ ية هذا املبحـث أنـه رد علـى الـذين ال ييخـذون خبـ  الواحـد يف أمـور العقيـدة, 
يف الـدين,  أن قـومم هـذا يسـتلزم رد مئـات األحاديـث الصـحيحة, وأنـه قـول مبتـدع   وبيَّن ُ 

 .ليس عليه دليل وال برهان
, السَّاعةما كان وما ي ون إىل قيام أخ  أمته ع  فيه أن النب  بيَّن ُ : املبحث الرابم
الـيت نالـ  مـن ذلـك النصـي  األوفـر, ولـذلك جـاءت أحاديـث  السَّـاعةومن ذلك أشـراط 

 ., وروي  بيلفاظ خمتلفةاكثرية جدً   السَّاعةأشراط 
 فيه أن  وبيَّن ُ , السَّاعةفيه عن علم قيام  حتدث ُ : املبحث اطامس
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يف ذلـك, مث رددت علـى مـن قـال بـين  األدلَـّةكـرت علمها مما استيثر اهلل تعـاىل بـه, وذ 
نيايعلــم وقتهــا, وكــذلك علــى مــن قـال بتحديــد عمــر   النـب  أن هــذا القــول  وبيَّنــ ُ , الــدُّ

 .مصادم للقرآن والسنة, وذكرت االفة من أقوال العلماء يف الرد على مثل هذه األقوال
نيابــحم مـــن , وأنـــه   يالسَّــاعةفيــه عـــن قــرب  حتـــدث ُ : املبحــث الســادس إال القليـــل  الــدُّ

 .بالنسبة إىل ما مضى من عمرها
 : وأما الباب األول؛ فيشتمل على ثالثة فصول -

فيــه عــن تعريــف معــي الشــرط يف اللغــة واالصــطالا, وكــذلك  حتــدث ُ : الفصــل األول
ـــاعةمعــي  ـــاعةفيـــه أن  وبيَّنـــ ُ يف اللغـــة واالصـــطالا الشـــرع ,  السَّ جـــاءت علـــى ثالثـــة  السَّ
 :معان
 .الصغرى السَّاعة -4
 .الوسطى السَّاعة -1
 .ال  ى السَّاعة -9

 :, وأاا تنقسم إىل قسمنيالسَّاعةفيه عن أقسام أشراط  حتدث ُ : الفصل الثات
 .أشراط صغرى -4
 .وأشراط ك ى -1

وعــر فــ  كــل قســم, وذكــرت أن بعــض العلمــاء قســمها مــن حيــث ظهورهــا إىل ثالثــة 
 :أقسام
 .قسم ظهر وانتهى -4
 .ثر ويتتابمقسم ظهر وال زال ي  -1
 .قسم   يظهر إىل اون -9

 :الصغرى, وه  السَّاعةفيه عن أشراط  حتدث ُ : الفصل الثالث
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 . بعثة النب  -4
 . موته  -1
 .فتح بي  املقدس -9
 .ااعون عمواس -1
 .استفا ة املال واالستغناء عن الصدقة -1
 .ظهور الفنت -9
 .ظهور مدع  النبوة -0
 .انتشار األمن -3
 .ظهور نار احلجاز -6
 .قتال الرتخ -44
 .ل العجمقتا -44
 . ياع األمانة -41
 .قبض العلم وظهور امهل -49
 .كثرة الشرط وأعوان الظلمة -41
 .انتشار الزنا -41
 .انتشار الربا -49
 .ظهور املعازف واستحالما -40
 .كثرة شرب اطمر واستحالما -43
 .زخرفة املساجد والتباه  هبا -46
 .التطاول يف البنيان -14
 .ة لربتهام  والدة األ   -14
 .كثرة القتل -11
 .تقارب الزمان -19
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 .ألسوااتقارب ا -11
 .ظهور الشرخ يف هذا األمة -11
 .ظهور الفح  وقطيعة الرحم وسوء اموار -19
 .  املشيخةبُّ تش   -10
 .حكثرة الشُّ  -13
 .كثرة التجارة -16
 .كثرة الزالزل -94
 .ظهور اطسف واملسحم والقذف -94
 .ذهاب الصاحلني -91
 .ارتفاع األسافل -99
 .ة للمعرفةأن ت ون التحيَّ  -91
 .التماس العلم عند األصاغر -91
 .ياتظهور ال اسيات العار  -99
 .صدا رييا املؤمن -90
 .كثرة ال تابة وانتشارها -93
 .  فيها ا سالمالتهاون بالسنن اليت رغَّ  -96
 .انتفاخ األهلة -14
 .كثرة ال ذب وعدم التثب  يف نقل األخبار -14
 .كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة احلحم -11
 .كثرة النساء وقلة الرجال -19
 .كثرة موت الفجية -11
 .وقوع التناكر بني الناس -11
 .اوأاارً  امروجً عود أرد العرب  -19
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 .كثرة املطر وقلة النبات -10
 .سر الفرات عن جبل من ذه ح   -13
 .كالم السباع واممادات لإلنس -16
 . املوت من شدة البالء ينم  -14
 .كثرة الروم وقتامم للمسلمني -14
 .فتح القسطنطينية -11
 .خروج القحطات -19
 .قتال اليهود -11
 .نف  املدينة لشرارها مث خراهبا -11
 .ا املؤمننيظهور الريح اليت تقبض أروا  -19
 .استحالل البي  احلرام وهدم ال عبة -10
ــاعةأمــا البــاب الثــات؛ فاحلــديث فيــه عــن أشــراط  - ال ــ ى, ويشــتمل علــى  هيــد  السَّ

 :وتسعة فصول
 :يشتمل على مبحثني: والتمهيد
 .ال  ى السَّاعةترتي  أشراط : األول
 .ال  ى السَّاعةتتابم أشراط : والثات

 :وأما الفصول؛ فه 
 .فيه عن ظهور املهدي حتدث ُ : صل األولالف

مـن السـنة  األدلَـّةويشتمل ال ـالم فيـه علـى امسـه, وصـفته, وم ـان خروجـه, مث ذكـرت 
مـــا ورد يف  اعلـــى ظهـــوره, ســـواء مـــا كـــان فيـــه الـــنص عليـــه أو ذكـــر صـــفته, وذكـــرت أيًضـــ
 .الصحيحني ن األحاديث اليت تشتمل على صفة املهدي, وإن   يرد ذكر امسه

 رت كالم العلماء على تواتر أحاديث املهدي, وأعقب  ذملك مث ذك
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 .بذكر مؤلفيها من العلماء
 .مث تعر   لذكر من أن ر ظهور املهدي, والرد عليه

أنه ال يصلح حجـة  وبيَّن ُ , "ال مهدي إال عيسى بن مرمي": مث ت لم  على حديث
 .ملن أن ر ظهور املهدي
 .ملسيح الدجالفيه عن ا تحدث ُ وأما الفصل الثات؛ ف

 .وكان ال الم فيه على معي لفظ  املسيح والدجال
 .مث ذكرت صفة الدجال, واألحاديث الواردة يف ذلك
 مث ال الم على حياة الدجال؛ هل هو ح  أم ال؟

واســـتلزم ذلـــك احلـــديث عـــن ابـــن صـــياد, فـــذكرت نبـــذة عـــن حياتـــه, وامســـه, وأحوالـــه, 
, مث وفاته, مث ت لم  عن اختالف العلمـاء فيـه؛ له, واالشتباه يف أمره  وامتحان النب 

, ومــا ورد مــن األحاديــث يف هــل هــو الــدجال األكــ  أم ال؟ فــذكرت كــالم الصــحابة أواًل 
إن ابـن صـياد خرافـة : ذلك, مث ذكرت أقوال العلماء يف ابـن صـياد, ورددت علـى مـن قـال

 .السنة الصحيحة من األدلَّةأنه حقيقة ب وبيَّن ُ ! جازت على بعض العقول
عن م ان خـروج الـدجال, وأن الـدجال يـدخل حبيـم البلـدان مـا عـدا م ـة  حتدث ُ مث 
 .واملدينة

 .أتباع الدجال, وفتنته مث ذكرتُ 
أن مــــا يعطــــاه مــــن اطــــوارا أمــــور  وبيَّنــــ ُ علــــى مــــن أن ــــر ظهــــور الــــدجال,  مث رددتُ 

 .حقيقية
املسـلم أن يتسـلح  كذلك عن كيفية الوقاية من فتنـة الـدجال, ومـا يـ  علـى  حتدث ُ و 

 . به حىت ينجو من هذه الفتنة العظيمة
 .مث ال الم على احل مة يف عدم ذكر الدجال يف القرآن صراحة
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 .احلديث عن الدجال بذكر كيفية هالكه والقضاء على فتنته مث ختم ُ 
 اآخــر الزمــان؛ إماًمــ  وأمــا الفصــل الثالــث؛ ف ــان احلــديث فيــه عــن نــزول عيســى

 .عاداًل  ا, وح مً امقسطً 
عــن صــفته الــيت جــاءت هبــا الروايــات الصــحيحة, مــم  حتــدث ُ وقبـل ال ــالم علــى نزولــه 

 .ذكر هذه الروايات
 .ومو م نزوله ,عن صفة نزوله  حتدث ُ مث 

مث ذكـــرت أقـــوال العلمـــاء الـــذين نصـــوا علـــى تـــواتر األحاديـــث الـــواردة يف نـــزول عيســـى 
يف عقيدة أهل السنة وامماعة , وأن نزوله آخر  الزمان ذكره االفة من العلماء. 

, فبدأت بيدلة نزوله السَّاعةمث ذكرت أدلة نزوله من ال تاب والسنة؛ عالمة على قرب 
علـــى  الدالَّـــةمــن القـــرآن ال ـــرمي, مـــم ذكـــر كـــالم املفســرين يف ذلـــك, مث ذكـــرت األحاديـــث 

 .نزوله, وأاا متواترة ال يوز ردها, بل ي  ا  ان هبا
 اأنه ينزل حاكمً  وبيَّن ُ , دون غريه من األنبياء  يف نزوله  احل مة تُ مث ذكر 

 .على ذلك األدلَّةما, مم ذكر  ابشريعة ا سالم ال ناسخً 
الم, تنــزل الســماء فيــه , وأنــه عصــر أمــن وســكــذلك عــن عهــد عيســى   حتــدث ُ و 

 .ج األرد خرياهتار  تُ بركاهتا, و 
 . ه, مث وفاته ال الم فيه ببيان مدة بقاله بعد نزول مث ختم ُ 

باحلديث عن اشتقاا  هور ييجوج وميجوج, وقد بدأتُ وأما الفصل الرابم؛ فهو عن ظُ 
, مث أام مـن ذريـة آدم  وبيَّن ُ , مث ت لم  عن أصلهم, (ميجوج)و( ييجوج)لفظيت 
من ال تاب والسنة على ثبوت ظهورهم  األدلَّةهم, وكيفية خروجهم, مم ذكر صفت   ذكرتُ 

 عن سد ييجوج وميجوج, وأن هذا السد غري معروف  حتدث ُ , مث يف آخر الزمان
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إنـه : علـى أنـه   ينـدخ إىل اون, ورددت علـى مـن قـال تدلُّ  األدلَّةأن  وبيَّن ُ م انه, 
قــد انـــدخ, وإن يــيجوج ومـــيجوج قــد خرجـــوا, وإاــم التتـــار الــذين ظهـــروا يف القــرن الســـابم 

 .امجري
فات الثالثـة, وهـ  خسـف باملشـرا, وخسـف وأما الفصـل اطـامس؛ ف ـان عـن اطسـو 

 .باملغرب, وخسف يف جزيرة العرب
 السَّاعةأن هذه اطسوفات الثالثة من أشراط  بيَّن ُ عن معي اطسف, مث  أواًل  حتدث ُ 

ال ــ ى, وأاــا   تقــم إىل اون, وأمــا مــا وقــم مــن بعــض اطســوفات؛ فإ ــا هــ  خســوفات 
 .صغرىال السَّاعةجزلية, ذكرهتا يف أشراط 

 .الدُّخانوأما الفصل السادس؛ ف ان احلديث فيه عن 
من القرآن ال رمي على ثبوت ظهوره, وذكـرت كـذلك أقـوال العلمـاء  األدلَّة أواًل  ذكرتُ 
 .من السنة املطهرة األدلَّةهل وقم أم ال؟ مم بيان الراجح, مث ذكرت : الدُّخانيف هذا 

 .شمس من مغرهبافيه عن الوع ال تحدث ُ وأما الفصل السابم؛ ف
مــن  األدلَّــةمــن القــرآن ال ــرمي, مــم ذكــر بعــض أقــوال املفســرين, مث  األدلَّــة أواًل  ذكــرتُ 

ــــ يف ســــجود   نة, مث مناقشــــة الشــــيحم حممــــد رشــــيد ر ــــا فيــــث رده حلــــديث أيب ذر السَّ
 .الشمس
أنه بعد الوع الشـمس مـن مغرهبـا ال يقبـل ا  ـان, وال التوبـة, بـل خيـتم علـى  بيَّن ُ مث 

 .الصحيحة األدلَّةن قال خبالف ذلك بعلى م   ألعمال, ورددتُ ا
 .فيه عن خروج دابة األرد وأما الفصل الثامن؛ فت لم ُ 

عــن  حتــدث ُ مث . مــن الســنة الشــريفة األدلَّــةمــن القــرآن ال ــرمي, مث  األدلَّــة وذكــرت أواًل 
 .م ان خروج هذه الدابة
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 .لراجحاألقوال يف نوع هذه الدابة, مم ذكر ا مث ذكرتُ 
 .عمل هذه الدابة إذا ظهرت مث ذكرتُ 

 .وأما الفصل التاسم؛ فهو عن ظهور النار اليت حتشر الناس
علــى ذلــك, مث كيفيــة حشــرها للنــاس, مــم ذكــر  األدلَّــةعــن م ــان خروجهــا, و  حتــدث ُ 

 .اأيضً  األدلَّة
عــــــن األرد الــــــيت حيشــــــر النــــــاس إليهــــــا, مث ذكــــــرت فضــــــل أرد الشــــــام,  مث ت لمـــــ ُ 

علــى الرتغيــ  يف ســ ناه, والــرد علــى مــن أن ــر أن ت ــون أرد الشــام  الدالَّــة واألحاديــث
 .ه  أرد احملشر

نياأن هــــذا احلشــــر املــــذكور يف األحاديــــث ي ــــون يف  بيَّنــــ ُ مث  قبــــل يــــوم القيامــــة,  الــــدُّ
 .وذكرت خالف العلماء يف ذلك, وبيان الراجح من األقوال

 .إليها  ُ فيها أهم النتاله اليت توصل ذكرتُ : اطا ة -
 :وبعد

, على تيسريه وتسهيله, وأسـيله املزيـد اوباانً  ا, وظاهرً اوآخرً  فإت أ د اهلل وأش ره أواًل 
 .من عونه وتوفيقه

لــنقص مــن , وال مــال هلل فــإن احبيــم جوانــ  البحــث؛  وال أدعــ  أنــين اســت مل ُ 
, ومـا   وسـع , فمـا كـان فيـه مـن صـواب؛ فمـن توفيـحم اهلل  ُ ابيعة البشر, ول نـين بـذل

 .كان غري ذلك؛ فيستغفر اهلل منه, وهو حسب ونعم الوكيل
 .رب العاملني هلل   على املرسلني, واحلمدُ  ة عما يصفون, وسالم  العز   ك ربم وسبحان ربم 

م على عبده ورسوله حممد إمام املتقني, وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وصلى اهلل وسلَّ 
 .هبديه إىل يوم الدين
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 التمهيد
 :ل على المباحث التاليةويشم
o أ ية ا  ان باليوم اوخر وأثر ذلك على سلوخ ا نسان: األول. 
o أمساء يوم القيامة: الثات. 
o حجية خ  اوحاد يف العقالد: الثالث. 
o إخبار النب : الرابم عن الغيوب املستقبلة. 
o السَّاعةعلم : اطامس. 
o السَّاعةقرب قيام : السادس. 
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 بحث األولالم

 ة اَيمان باليوم اآلِر وأثره على سلوك اَنسانأهمي  
ا  ان باليوم اوخر ركن من أركان ا  ان, وعقيدة من عقالد ا سالم األساسية؛ فإن 
قضــية البعــث يف الــدار اوخــرة هــ  الــيت يقــوم عليهــا بنــاء العقيــدة بعــد قضــية وحدانيــة اهلل 

 .تعاىل
خــر وعالماتــه مــن ا  ــان بالغيــ  الــذي ال يدركــه العقــل, وال وا  ــان مبــا يف اليــوم او

 .سبيل ملعرفته؛ إال بالنص عن اريحم الوح 
مــا يــرب  ا  ــان بــه با  ــان بــاليوم  اة هــذا اليــوم العظــيم؛  ــد ان اهلل تعــاىل كثــريً وأل يَّــ

ََ اْلبِ  ر  َأْن تُ َولُّ  وا ُوُج  وَهُكْم ِقبَ  َل ا}: اوخــر؛ كمــا قــال تعــاىل ْلَمْش  ِرِ  َواْلَمْغ  ِرِب لَ  ْي

ر ِِ َذِلُكْم }: , وكقوله تعاىل[400: البقرة] {َوَلِكن  اْلِبر  َمْن آَمَن بِالل ِه َواْليَ ْوِم اآل

ِِ رِ  ِمُن بِالل  ِه َواْليَ  ْوِم اآل ْْ إىل غـري ذلـك مـن ...  [1: الطـالا]{يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن يُ  
 .اويات ال ثرية

عـن اليــوم اوخـر, ومــا فيــه  اة مـن القــرآن؛ إال وهــد فيهـا حــديثً علـى صــفح أن  ــرَّ  وقـلَّ 
 .من ثواب وعقاب

نياواحليـاة يف التصــور ا ســالم  ليســ  هــ  احليـاة  القصــرية احملــدودة, وليســ  هــ   الــدُّ
 .عمر ا نسان القصري احملدود

يف امل ان إىل  يف الزمان إىل أبد اوباد, و تدُّ  اواًل  ر ا سالم   تدُّ إن احلياة يف التصوُّ 
ســـم ل ثـــري مـــن األجيـــال الـــيت دار أخـــرى يف جنـــة عر ـــها الســـماوات واألرد, أو نـــار تتَّ 

 رت وجه األرد عمَّ 
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 :(4)من السنني اأحقابً 

َِ   َرٍ  ِم   ْن رَبُِّك   ْم َوَجن    ٍة َعْرُض   َها َكَع   ْرِ  الس    َماِء }: قــال تعـــاىل َس   اِبُقوا ِإلَ   ى َمْغ

 .[14: احلديد] {آَمُنوا بِالل ِه َوُرُسِله َواأَلْرِ  ُأِعد ْت ِلل ِذينَ 

: ا] {ٍٍ يَ ْوَم نَ ُقوُل ِلَحَهن َم َهْل اْمَتأْلِت َوتَ ُقوُل َهْل ِم ْن َمزِي د}: وقال تعاىل

94]. 
 إن ا  ــان بــاهلل واليــوم اوخــر ومــا فيــه مــن ثــواب وعقــاب هــو املوجــه احلقيقــ  لســلوخ  

مــن قــوانني البشــر يســتطيم أن يعــل ســلوخ اطــري, ولــيس هنــاخ أي قــانون  ســبيل   ا نســان  
 .كما يصنعه ا  ان باليوم اوخر  امستقيمً  اا نسان سويً 

بني سلوخ من يؤمن باهلل واليوم اوخر, ويعلم  اشاسعً  اوبونً  اكبريً   اومذا؛ فإن هناخ فرقً 
نياأن   :مزرعــــة اوخــــرة, وأن األعمــــال الصــــاحلة زاد اوخــــرة؛ كمــــا قــــال اهلل تعــــاىل الــــدُّ

َر ال ز اِد الت  ْق َوى} ي ْ َِ , وكمـا قـال الصـحايب امليـل [460: البقـرة]  {َوتَ َزو ُدوا فَِإن  
 .(1)مري بن احلمام عُ 

                                                 
, حبم وإعداد أ د فالز, مطبعـة خالـد  حسـن الطرابيشـ , (1, 9ص " )اليوم اوخر يف ظالل القرآن: "انظر( 4)

 (.هـ4961)عة األوىل, الطب
:  استشـهد يـوم بـدر, وهـو الـذي رمـى التمـرات عنـدما قـال النـب :  عمري بـن احلمـام بـن اممـوا بـن زيـد األنصـاري ( 1)

: قـال". بـحم؟: مـا حيملـك علـى قـول: " فقـال رسـول اهلل . بـحم بـحم: , وقـال"قوموا إىل جنة عر ـها السـماوات واألرد"
لــئن أنــا حييــ  حــىت آكــل  ــراه : فقــال". فإنــك مــن أهلهــا: "قــال. اءة أن أكــون مــن أهلهــاال واهلل يــا رســول اهلل إال رجــ

 .مث رمى هبا وقاتل حىت قتل. هذه؛ إاا حلياة اويلة
هريــــد أمســــاء ", و(مــــم شــــرا النــــووي -19, 49/11), كتــــاب األمــــارة, بــــاب ثبــــوت امنــــة للشــــهيد, "صــــحيح مســــلم: "انظــــر

, للشـــــيحم حممـــــد (111, 119ص" )فقـــــه الســـــرية"بـــــريوت, و –دار املعرفـــــة . , طلإلمـــــام الـــــذهب( 111/ 4" )الصـــــحابة
ــدين األلبـــــات, مطبعـــــة حســـــان, الناشـــــر دار ال تـــــ  احلديثـــــة, الطبعـــــة الســـــابعة,  الغـــــزاي, حتقيـــــحم الشـــــيحم حممـــــد ناصـــــر الـــ

 (.م4609)
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 ادِ عَ ل المَ مَ عَ قى وَ إَّل التُّ   ادِ زَ  غيرِ إلى اهلل بِ  كضاً َر 
 َادِ الن   رضةُ عُ  ادٍ زَ  لُّ وكُ  هادِ في اهلل على الحِ  برِ والص  

 .(2) ادِ شَ والر   رِّ ى والبِ قَ ير الت ُّ غَ 
بـــني ســـلوخ مـــن هـــذا حالـــه, وبـــني ســـلوخ آخـــر ال يـــؤمن بـــاهلل, وال بـــاليوم  هنـــاخ فـــرا   

فاملصدا بيوم الدين يعمل وهو ناظر مليزان السـماء ال "اوخر وما فيه من ثواب وعقاب, 
نيامليـزان األرد, وحلسـاب اوخــرة ال حلسـاب  يف احليــاة, نـرى فيــه  , لـه ســلوخ فريـد  (1)"الــدُّ

ســـتقامة, وســـعة التصـــور, وقـــوة ا  ـــان, والثبـــات يف الشـــدالد, والصـــ  علـــى املصـــال ؛ اال
 .ابتغاء لألجر والثواب, فهو يعلم أن ما عند  اهلل خري وأبقى

! ألمـر املـؤمن اعجبًـ: " قـال رسـول اهلل : ؛ قال روى ا مام مسلم عن صهي  
لـه,  اه سـراء؛ شـ ر؛ ف ـان خـريً إن أمره كله خري, وليس ذاخ ألحد إال للمؤمن, إن أصـابت

 .(9)"له اوإن أصابته  راء؛ ص ؛ ف ان خريً 
إىل احليوان؛ كما يف القـول املشـهور عـن  واملسلم ال يقتصر نفعه على البشرية, بل  تدُّ 

   م      : أن اهلل سيسـيلين عنهــا ؛ لظننـ ُ يف العـراا لـو عثـرت بغلـة  : " عمـر بـن اططـاب 
 .(1)"رو ما الطريحم يا عمس  تُ 

                                                 
 .للغزاي( 111ص" )فقه السرية( "4)
 (.14ص" )اليوم اوخر يف ظالل القرآن( "1)
 (.مم شرا النووي -43/411), كتاب الزهد, باب يف أحاديث متفرقة, "مسلم صحيح( "9)
". لــو ماتــ  شــاة علــى شــ  الفــرات  ــالعة؛ لظننــ  أن اهلل ســالل  عنهــا يــوم القيامــة: "رواه أبــو نعــيم بلفــظ( 1)

 ., ابم دار ال تاب العريب(19/ 4" )حلية األولياء وابقات األصفياء"
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هذا الشعور هـو مـن آثـار ا  ـان بـاهلل واليـوم اوخـر, وا حسـاس بثقـل التبعيـة, وعظـم 
األمانة, اليت حتملها ا نسان وأشـفق  منهـا السـماوات واألرد وامبـال, إذ يعلـم أن كـل  

 :فشر افخري, وإن شرً  اكبرية وصغرية مسؤول عنها, وحماس  هبا, وجمازى عليها, إن خريً 

ْيٍر ُمْحَضرً يَ ْوَم تَ } َِ ٍَ َما َعِمَلْت ِمْن  َْ َوَما َعِملَ ْت ِم ْن ُس وٍء تَ  َودُّ  اِحُد ُكلُّ نَ 

َنُه َأَمدً  نَ َها َوبَ ي ْ  .[94: آل عمران] {ابَِعيدً  اَلْو َأن  بَ ي ْ
َِِقيَن ِمم ا ِفيِه َويَ ُقوُلوَن يَا َويْ َلتَ َنا َم الِ }  َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َرى اْلُمْحرِِميَن ُمْش

ََ  ِغيَرً  َوَّل َكِبي  َرً  ِإَّل  َأْحَص  اَها َوَوَج  ُدوا َم  ا َعِملُ  وا َحاِض  رً   اَه  َذا اْلِكتَ  اِب َّل يُ غَ  اِدُر 
 .[16: ال هف] {اَوَّل َيْظِلُم رَبُّاَل َأَحدً 

وأمــا الــذي ال يــؤمن بـــاهلل وال بــاليوم اوخــر ومـــا فيــه مــن حســـاب وجــزاء؛ فهــو حيـــاول 
نياأن حيقــحم مبربــه يف احليـــاة  اجاهــدً   اعلــى حبعهــا, مناًعـــ اوراء متعهــا, مت البًـــ ا؛ ال هثًــالــدُّ

نياللخــري أن يصـــل النــاس عـــن اريقــه قـــد جعــل  أكــ   ـــه, ومبلــ  علمـــه, فهــو يقـــيس  الـــدُّ
األمــور مبنفعتــه اطاصــة, ال يهمــه غــريه, وال يلتفــ  إىل بــين جنســه؛ إال يف حــدود مــا حيقــحم 

حـرخ وحـدوده هـ  حـدود األرد وحـدود هـذا النفم له يف هذه احلياة القصرية احملـدودة, يت
؛ ألنـه مسـتبعد (4)العمر, ومن مث يتغري حسابه, وتتلف موازينه, وينته  إىل نتاله خاائة 

ُح   َر َأَماَم   ُه }للبعـــث,  َْ نَس   اُن لِيَ  َِ  {َيْس   َأُل أَي    اَن يَ    ْوُم اْلِقَياَم   ةِ ( 3)بَ   ْل يُرِي   ُد ا
 .[9, 1: القيامة]

ود الضــيحم جعــل أهــل اماهليــة يســف ون الــدماء, وينهبــون هــذا التصــور امــاهل  احملــد 
األمــوال, ويقطعــون الطريــحم؛ ألاــم ال يؤمنــون بالبعــث وامــزاء؛ كمــا صــور اهلل حــامم بقولــه 

  الدُّنياَوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإَّل  َحَياتُ َنا }: تعاىل

                                                 
 (.14ص " )ل القرآناليوم اوخر يف ظال: "انظر( 4)
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ُعوثِيَن   ـا هـ  أرحـام إ: ", وكمـا قـال قـاللهم[16: األنعام] {(13)َوَما َنْحُن ِبَمب ْ
 ".تدفم, وأرد تبلم

ملـا  اكليًـ  او ر القرون, وييه العج , فيحدث من ا ن ار أك  مـن هـذا, فنـرى إن ـارً 
وراء املـــادة احملسوســـة؛ كمـــا يف الشـــيوعية املاركســـية امللحـــدة, الـــيت ال تـــؤمن بـــاهلل تعـــاىل وال 

احملسوســة شــ ء آخــر,  ولــيس وراء املــادة! فقــ ( مــادة)بــاليوم اوخــر, وتصــف احليــاة بياــا 
ولـذلك فهـم كاحليوانـات؛ ال ! واحليـاة مـادة! امللحـد يـرى أنـه ال إلـه( ماركس)فإن زعيمهم 

يدركون معـي احليـاة ومـا خلقـوا لـه, بـل هـم  ـالعون تـالهون, إن حتقـحم مـم اجتمـاع؛ ففـ  
 .ظل اطوف من سطوة القانون

ة؛ ألاـــم ال يؤمنـــون علـــى احليـــا اوهــد هـــذا الصـــنف مـــن النــاس مـــن أشـــد النـــاس حرًصــ
ـــــــال تعـــــــاىل يف وصـــــــف املشـــــــركني مـــــــن اليهـــــــود وغـــــــريهم : بالبعـــــــث بعـــــــد املـــــــوت؛ كمـــــــا ق

َولََتِحَدن  ُهْم َأْحَرَص الن اِس َعَلى َحَياٍ  َوِمْن ال ِذيَن َأْشرَُكوا يَ َودُّ َأَحُدُهْم لَ ْو يُ َعم  ُر }
 (33)ْن يُ َعم َر َوالل ُه َبِصيٌر ِبَما يَ ْعَملُ وَن أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمْن اْلَعَذاِب أَ 

 .[69: البقرة] {
بعد املوت, فهو حي  اول احلياة, واليهودي قد عرف ما له يف  افاملشرخ ال يرجو بعثً 

فهـــذا امـــنس ومـــا شـــاكله هـــم شـــر . (4)اوخـــرة مـــن اطـــزي, مبـــا صـــنم مبـــا عنـــده مـــن العلـــم 
والطمـــم, وقهـــر الشـــعوب, واســـتعبادهم, وســــل  امشــــم, : النـــاس, فتجـــده ينتشـــر بيـــنهم

نيامنهم على التمتم بلذات احلياة  اثرواهتم؛ حرصً  , ومذا يظهر بينهم االحنالل اطلق , الدُّ
 .والسلوخ البهيم 

نياوهم إذا رأوا احلياة   تربو متاعبها وآالمها على ما ييملون من  الدُّ

                                                 
 ., حتقيحم عبد العزيز غنيم وزميليه, مطبعة الشع , القاهرة(431/ 4" )تفسري ابن كثري: "انظر( 4)
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علـــى املـــوت, فهـــم ال يقـــدرون لـــذات عاجلـــة؛   ي ـــن لـــديهم أي مـــانم مـــن ا قـــدام 
 .مسؤولية يف حياة أخرى, فليس لديهم ما  نم من إقدامهم على التخلص من هذه احلياة

من أجل هذا اهتم ا سالم وجاء التيكيد يف القرآن علـى قضـية ا  ـان بـاليوم اوخـر, 
يقسـم  وإثبات البعث واحلساب وامزاء, فين ر على اماهلني استبعادهم له, وأمـر نبيـه أن

ُْن  ِبَم  ا َعِمْل  ُتْم َوَذلِ  اَل َعلَ  ى الل   ِه }: علــى أنــه حــحم َع  ُثن  ثُ  م  لَتُ َنب     قُ  ْل بَ لَ  ى َورَبِّ  ي لَُتب ْ

, وذكر من أحوال يوم القيامة, وما أعده لعباده املتقني من [0: التغابن]  {(0)َيِسيٌر 
لــــل حقيتــــه؛ ثــــواب, ومــــا أعــــده للعاصــــني مــــن عقــــاب, ولفــــ  نظــــر اماحــــدين لــــه إىل دال

للشــك مــن النفــوس, وحــىت يضــم النــاس نصــ  أعيــنهم هــذا اليــوم ومــا فيــه مــن  استئصــااًل 
أهـــوال تقشـــعر مـــا األبـــدان؛ ليســـتقيم ســـلوكهم يف هـــذه احليـــاة؛ باتبـــاع الـــدين احلـــحم الـــذي 

 :األدلَّة, وإليك بعض هذه  جاءهم به رسومم 
 :النشية األوىل -أ

َلْقنَ اُكْم ِم ْن  يَا أَي َُّه ا الن  اسُ }: قال تعاىل َِ ِإْن ُكْن ُتْم ِف ي رَيْ ٍ  ِم ْن اْلبَ ْع ِث فَِإن  ا 

ل َق ةٍ  ٍَ ل َق ٍة َوَغْي ِر ُم ٍَ ََ ٍة ثُ م  ِم ْن َعَلَق ٍة ثُ م  ِم ْن ُمْض َغٍة ُم اويـات   {تُ َراٍب ثُم  ِمْن نُْط

 .[0 -1: احله]
خرى, بل إن فمن قدر على خلحم ا نسان يف أاوار متعددة ال يعجز عن إعادته مرة أ

َوَنِس  َي  َوَض َرَب لَنَ ا َم َثاًل }: ا عـادة أهـون مـن البـدء يف ح ـم العقـل؛ كمـا قــال تعـاىل
ْلَقُه قَاَل َمْن ُيْحِي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِم يٌم  قُ ْل ُيْحِييَه ا ال  ِذ  أَنَش َأَها َأو َل َم ر ٍ  ( 01)َِ

ْلٍق َعِليٌم  َِ  .[06 -03: يس]  {(03)َوُهَو ِبُكلِّ 
 : على إم ان البعث الدالَّةاملشاهد ال ونية احملسوسة  -ب

َها اْلَماَء اْهتَ ز ْت َورََبْت }: قال تعاىل   َوتَ َرى اأَلْرَ  َهاِمَدً  فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَلي ْ



 

 

 10 اعة أشراط الس  

ْوَتى َذلِ اَل بِ َأن  الل  َه ُه َو اْلَح قُّ َوأَن  ُه ُيْح ِي اْلَم ( 3)َوأَنْ َبَتْت ِم ْن ُك لِّ َزْوٍ  بَِه يٍج 
َعُث َم ْن  الس اعةَوَأن  ( 3)َوأَن ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  آتَِيٌة َّل رَْيَ  ِفيَها َوَأن  الل َه يَ ب ْ

 .[0 -1: احله]{(0)ِفي اْلُقُبوِر 
فإحياء األرد امليتة باملطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة اطالحم جل وعـال علـى 

 .ةالسَّاعإحياء املوتى وقيام 
 :قدرة اهلل الباهرة املتجلية يف خلحم األعظم -ج

لَ  َق الس  َمَواتِ }: قـال تعــاىل َِ ََ ال   ِذ   لُ  َق  َأَولَ  ْي ٍْ َواأَلْرَ  ِبَق  اِدٍر َعلَ  ى َأْن َي
ٍَال ُ  اْلَعِل يُم  َأْن يَ ُق وَل لَ ُه ُك ْن  اِإن َم ا َأْم ُرُه ِإَذا َأرَاَد َش ْي ً ( 12)ِمثْ َلُهْم بَ َلى َوُهَو اْل

 .[31 -34: يس]  { (11)َيُكوُن ف َ 
فخالحم السماوات واألرد على عظمها قادر على إعادة خلحم ا نسان الصغري؛ كما  

ْل  ُق الس  َمَواتِ }: يف قولـه تعــاىل ٍَ ْل  ِق الن   اِس َوَلِك  ن  َأْكثَ   َر  َل َِ َواأَلْرِ  َأْكبَ   ُر ِم  ْن 

 .[10: غافر]{(30)الن اِس َّل يَ ْعَلُموَن 
الظـــاهرة للعيــان والتجليــة يف هـــذه ال النــات ل ــل مـــن أنعــم النظـــر  ح متــه تعــاىل -د

 :وجرد الف ر من التعص  واموى
؛ ال يــؤمرون, وال ينهــون, وال يــزون اواحل ــيم ال يــرتخ النــاس ســدى, وال خيلقهــم عبثًــ 

 :على أعمامم

َلْقنَ اُكْم َعَبثً }: قال تعاىل َِ نَ  اَأَفَحِسْبُتْم أَن َم ا  ( 223)ا َّل تُ ْرَجُع وَن َوأَن ُك ْم ِإلَي ْ

 .[449 -441: املؤمنون] {فَ تَ َعاَلى الل ُه اْلَمِلاُل اْلَحقُّ 
َلْقنَ ا الس  َمَواتِ }: وقـال تعـاىل َِ نَ ُهَم ا َّلِعبِ يَن  َوَم ا  َم ا ( 51)َواأَلْرَ  َوَم ا بَ ي ْ

َلْقَناُهَما ِإَّل  بِاْلَحقِّ َوَلِكن  َأْكثَ َرُهْم َّل يَ ْعَلُموَن   .[96 -93: خانالدُّ ] {(53)َِ
فمــن البــني أن مــن أدار نظــره يف عجالــ  هــذه املخلوقــات, وتــدبر مــا فيهــا مــن نظــام 

 وإح ام, ف ل ش ء خلحم مبقدار, وكل ش ء خلحم لغاية 
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وأمــد يف حتقيــحم هــذه الغايــة مبــا ي فــل وجودهــا وقيامهــا إن هــو ســار علــى الــنهه الــذي 
 .أراده اهلل له

 –إىل جان  مشول علمه تعاىل وعظم قدرته  –ينا إن النظر يف هذا ال ون الرح  لري 
بــال  ح متــه, فــال يــرتخ النــاس يعتــدي قــويهم علــى  ــعيفهم دون أن ي ــون لــه رادع, وال 
يرتخ هؤالء الذين ينحرفون عن امادة دون أن ي ون مم من العقاب فيما وراء هذه احلياة 

يف العمـل علـى  اخروا وسعً ما هم جديرون به, وال يرتخ هؤالء الذي كرسوا جهدهم و  يد
مر اة رهبم دون أن يدوا من فضل اهلل وإنعامه عليهم يف اليوم اوخر ما يعلمون معـه أن 

نيامــا  ــحوا بـــه مــن متــاع, ومـــا حتملــوا مــن مشـــاا يف حيــاهتم  , إن هـــو إال نــزر يســـري الــدُّ
 خطر جبان  ما يدون من ثواب ونعيم يف جنة فيها ما ال عني رأت, وال أذن مسع , وال

 .على قل  بشر
إن النــاس لــو تــيملوا ســنن اهلل ال ونيــة وجليــل ح متــه تعــاىل, وعظــيم عنايتــه با نســان 
وت ر ـــه لـــه؛ لـــدفعهم ذلــــك إىل ا  ـــان بـــاليوم اوخـــر, فحينئــــذ ال تطـــل األنانيـــة بوجههــــا 

نياالبغيض, وال ي ون ت ال  على احلياة   ., بل التعاون على ال  والتقوىالدُّ
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 الثانيالمبحث 

 أسماء يوم القيامة
ذكـره يف القـرآن  كثرةُ   –إىل جان  ذكر أشرااه  –ومن مظاهر االهتمام باليوم اوخر 

 :, ل ل منها داللته اطاصة, ومن هذه األمساء(4)بيمساء متنوعة 

 .[16: غافر]  {آلتَِيٌة َّل رَْيَ  ِفيَها الس اعةِإن  }: قال اهلل تعاىل: السَّاعة -4

َلَقْد لَِبْثُتْم ِفي ِكَتاِب الل  ِه ِإلَ ى يَ  ْوِم اْلبَ ْع ِث فَ َه َذا }: قال تعـاىل: بعثيوم ال -1

 .[19: الروم]{يَ ْوُم اْلبَ ْعثِ 

 .[1: الفاحتة]{َماِلاِل يَ ْوِم الدِّينِ }: قال تعاىل: ينيوم الدم  -9

 .[96: مرمي]{َوأَنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَر ِ }: قال تعاىل: يوم احلسرة -1

ِِ   َرَ  َلِه   َي اْلَحيَ    َواُن لَ   ْو َك   انُوا }: قـــال تعـــاىل: ار اوخـــرةالـــدَّ  -1 َوِإن  ال   د اَر اآل

 .[91: العن بوت]{يَ ْعَلُمونَ 

اُف َعَلْيُكْم يَ ْوَم الت  َنادِ }: قال تعاىل: ناديوم التَّ  -9 َِ  .[91: غافر]{ِإنِّي َأ

َرَ  ِهَي َدارُ }: قال تعاىل: دار القرار -0 ِِ  .[96: غافر]{اْلَقَرارِ  َوِإن  اآل

                                                 
 .ذكر ابن كثري ليوم القيامة أكثر من مثانني امسًا( 4)

 . اه زيين. , حتقيحم د(119, 111/ 4" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر



 

 

 11 اعة أشراط الس  

بُوَن }: قــــــــال تعــــــــاىل: صــــــــليــــــــوم الف   -3 ََْص        ِل ال         ِذ  ُكن        ُتْم بِ        ِه ُتَك        ذِّ َه        َذا يَ         ْوُم اْل

 ,[14: الصافات]{(12)
 .[0: الشورى]{َوتُ ْنِذَر يَ ْوَم اْلَحْمِع َّل رَْيَ  ِفيهِ }: قال تعاىل: مميوم ام   -6
 .[19: ص]{ (35)وَعُدوَن لِيَ ْوِم اْلِحَساِب َهَذا َما تُ }: قال تعاىل:  سابيوم احل   -44
ََِخ ِفي الصُّوِر َذِلاَل يَ ْوُم اْلَوِعيِد }: قال تعاىل: يوم الوعيد -44  .[14: ا]{ (17)َوُن
ٍُُلوِد }: قال تعاىل: لوديوم اطُ  -41 ُُِلوَها ِبَسالٍم َذِلاَل يَ ْوُم اْل  .[91: ا]{(50)اْد
ٍُ    ُروِ  يَ     وْ }: قــــال تعــــاىل: روجيــــوم اطُــــ -49 َم َيْس    َمُعوَن الص     ْيَحَة بِ    اْلَحقِّ َذلِ    اَل يَ     ْوُم اْل

 .[11: ا]{(01)
 .[4: الواقعة]{(2)ِإَذا َوقَ َعْت اْلَواِقَعُة }:  قال تعاىل: الواقعة -41
َوَم       ا َأْدرَاَك َم       ا اْلَحاق        ُة ( 1)َم       ا اْلَحاق        ُة ( 2)اْلَحاق        ُة }: قـــــــال تعـــــــاىل: احلاقـــــــة -41

 .[9 -4: احلاقة]{(5)
َرى }: قال تعاىل: ة ال  ىامَّ الطَّ  -49  .[91: النازعات]{(50)فَِإَذا َجاَءْت الط ام ُة اْلُكب ْ
ُة }: قال تعاىل: ةاخَّ الصَّ  -40  ِ  .[99: عبس]{(55)فَِإَذا َجاَءْت الص ا
 .[10: النجم]{(30)َأزَِفْت اآلزَِفُة }: قال تعاىل: اوزفة -43
َوَم      ا َأْدرَاَك َم      ا اْلَقارَِع      ُة ( 1)َم      ا اْلَقارَِع      ُة ( 2)اْلَقارَِع      ُة } :قــــــال تعــــــاىل: القارعــــــة -46

 .(4)[9 -4: القارعة]{(5)
  

                                                 
 .لسيد سابحم( 191  - 194) "العقالد ا سالمية: "انظر( 4)
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 المبحث الثالث

 ة ِبر اآلحاد في العقائدي  ححِّ 
, ذلـك أن أكثـر األشـراط جـاء ذكرهـا السَّـاعةمذا املبحث صلة وثيقـة مبو ـوع أشـراط 

  (1)ل الم , وقد ذه  بعض أهل ا(4)يف أحاديث آحاد

                                                 
 .ينقسم اط  باعتبار وصوله إلينا إىل متواتر وآحاد( 4)
 .هو ما رواه حبم عن حبم يستحيل يف العادة توااؤهم على ال ذب من أول السند إىل آخره: فاملتواتر -أ

 .هو ما سوى املتواتر: اوحاد -ب
تيســري "للقــامس , و( 419ص" )قواعــد التحــديث", و(مــم تــدري  الــراوي – 409/ 1" )تقريــ  النــواوي: "انظــر

 .للدكتور حممود الطحان( 14 -43ص" )مصطلح احلديث
كاملعتزلة ومن تابعهم من املتيخرين؛ كالشيحم حممد عبده, وحممود شلتوت, وأ د شلب, وعبد ال رمي عثمان, ( 1)

 .وغريهم
قا   ", وكتاب (49/199" )فتح الباري"حتقيحم حمي  الدين عبد احلميد, و( 434ص" )الفرا بني الفرا: "انظر

( 141ص" )رســالة التوحيــد"للــدكتور عبــد ال ــرمي عثمــان, و( 64 – 33ص" )القضــاة عبــد امبــار اممــذات
أليب ( 69, 61ص" )موقف املعتزلة من السنة النبويـة: "وانظر. للشيحم حممد عبده, تصحيح حممد رشيد ر ا

للشــيحم " الفتــاوى: "وانظــر. للــدكتور أ ــد شــلب( 11ص" )ديــانمقارنــة األ: املســيحية"لبابــة حســني, وكتــاب 
وقـد أحبـم العلمـاء علـى أن أحاديـث اوحـاد ال تفيـد عقيـدة, وال يصـح (: "91ص)قال يف  –حممود شلتوت 

: وانظـــر كتـــاب(. 19ص" )ا ســـالم عقيـــدة, وشـــريعة: "وانظـــر كتابـــه"!!. االعتمـــاد عليهـــا يف شـــين املغيبـــات
 .لعبد ال رمي اططي ( 196ص" )لتوراة, وا  يلالقرآن, ا: املسيح يف"
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إىل أن خــ  اوحــاد ال تثبــ  بــه عقيــدة, وإ ــا تثبــ  بالــدليل القطعــ ؛  (4)واألصــوليني 
 . عن رسول اهلل  اآية أو حديثً 

؛ فـإن احلـديث إذا ثبتـ  صـحته بروايـة الثقـات, ووصـل إلينـا بطريـحم مـردود   وهذا القولُ 
, وإنه يوج  امتواترً  اصحيح؛ فإنه ي  ا  ان به, وتصديقه, سواء كان خ ً  ًً , أو آحادا 

مـن أمـر اهلل تعـاىل للمـؤمنني  االعلم اليقيين, وهذا هو مذه  علماء سلفنا الصاحل؛ انطالقً 

ِمنَ  ٍة ِإَذا َقَض  ى الل   ُه َوَرُس  ولُُه َأْم  رً }: بقولــه ْْ ِمٍن َوَّل ُم ْْ َأْن َيُك  وَن َلُه  ْم  اَوَم  ا َك  اَن ِلُم  

يَ َرُ  ِمْن َأْمرِِهمْ  ٍِ  .[99: األحزاب] {اْل

 .[91: آل عمران]{َأِطيُعوا الل َه َوالر ُسولَ }: وقوله تعاىل
عمــل الصــحابة والتــابعني خبــ  الواحــد؛ مــن  اقــد شــاع فاشـيً : "قـال ابــن حجــر ر ــه اهلل

 .(1)"غري ن ري, فاقتضى االتفاا منهم على القبول
له؛ يفيد  اديقً به, وتص خ  الواحد إذا تلقته األمة بالقبول؛ عماًل : "وقال ابن أيب العز

العلــم اليقيــين عنــد حبــاهري األمــة, وهــو أحــد قســم  املتــواتر, و  ي ــن بــني ســلف األمــة يف 
 .(9)"ذلك نزاع

". كـذا كـذا  قضى فيهـا رسـول اهلل : "وسيل رجل ا مام الشافع  عن مسيلة؟ فقال
 : ما تقول أن ؟ فقال: فقال رجل للشافع 

                                                 
للعالمـــة حممـــد بـــن أ ـــد بـــن عبـــد العزيـــز ( 911 -914/ 1" )شـــرا ال وكـــ  املنـــري يف أصـــول الفقـــه: "انظـــر( 4)

 .نزيه  اد. حممد الزميل , ود. احلنبل , حتقيحم د
 (.191/ 49" )فتح الباري( "1)
, حققها حباعة من العلماء, (144, 966ص)أيب العز احلنف , , لعل  بن عل  بن "شرا العقيدة الطحاوية( "9)

 ., بريوت(هـ4964)الرابعة, . وخرج أحاديثها الشيحم حممد ناصر الدين األلبات, ابم امل ت  ا سالم , ط
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قضــى رســوله اهلل : أقــول لــك! علــى وســط  زنــار؟أتــرات ! أتــرات يف بيعــة! ســبحان اهلل"
 (4)!"ما تقول أن ؟: , وأن  تقول. 

فلــم آخــذ بــه؛  اصــحيحً  احــديثً  مــىت رويــ  عــن رســول اهلل : "اوقــال الشــافع  أيًضــ
 . (1)"فيشهدكم أن عقل  قد ذه 

ن بعقيدة ومـا كـا افلم يفرا بني خ  الواحد واط  املتواتر, و  يفرا بني ما كان إخبارً 
 .بيمر عمل , وإ ا املدار كله على صحة احلديث اإخبارً 

بإسـناد جيـد؛ أقررنـا بـه, وإذا   نقـر مبـا  كل ما جاء عن النب : "وقال ا مام أ د

َوَم  ا آتَ  اُكْم }: جـاء بــه الرســول, ودفعنــاه, ورددنــاه, رددنــا علـى اهلل أمــره؛ قــال اهلل تعــاىل

ٍُُذوُه َوَما نَ َهاُكْم   .(9)"[0: احلشر ] {َعْنُه فَانْ تَ ُهواالر ُسوُل َف
 .فلم يشرتط ا مام أ د إال صحة اط  

الســـــنة إذا ثبتـــــ ؛ فـــــإن املســـــلمني كلهـــــم متفقـــــون علـــــى وجـــــوب : "وقـــــال ابـــــن تيميـــــة
 .(1)"اتباعها

                                                 
, البن القيم, اختصره الشيحم حممـد بـن املوصـل , (1/914" )خمتصر الصواعحم املرسلة على امهمية واملعطلة( "4)

 .إدارات البحوث العلمية وا فتاء بالرياد رلاسة توزيم
أ ــد شــاكر, مطــابم املختــار ا ســالمية, املطبعــة الثانيــة, : , حتقيــحم(144ص )لإلمــام الشــافع  " الرســالة: "وانظــر
 . البن أيب العز( 966ص" )شرا الطحاوية: "وانظر(. هـ4966)

 (.914/ 1" )خمتصر الصواعحم( "1)
 (.4/1" )إحتاف امماعة( "9)
لشيحم ا سالم ابن تيمية, حبم عبد الر ن بن قاسم العاصم  النجدي, تصوير ( 46/31" )جمموع الفتاوى( "1)

 ., مطابم الدار العربية, بريوت(هـ4963)املطبعة األوىل, 
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ومـن هـذا إخبـار الصـحابة : "وقال ابن القيم يف رده على من ين ر حجية خ  الواحد
, و  يقـل أحـد زمون مبا حيدث به أحدهم عـن رسـول اهلل ؛ فإام كانوا يابعضهم بعضً 

 ...خ خ خ  واحد ال يفيد العلم حىت يتواتر: منهم ملن حدثه عن رسول اهلل 
يف الصـــفات؛ تلقــاه بـــالقبول,  عـــن رســول اهلل  اوكــان أحــدهم إذا روى لغـــريه حــديثً 

وت ليمـه, ونـداءه يـوم  واعتقد تلك الصفة به على القطم واليقـني؛ كمـا اعتقـد رييـة الـرب,
نياالقيامــة لعبــاده بالصــوت الــذي يســمعه البعيــد كمــا يســمعه القريــ , ونزولــه إىل مســاء    الــدُّ

كــل ليلـــة, و ـــح ه, وفرحــه, وإمســـاخ الســـماوات علــى إصـــبم مـــن أصــابم يـــده, وإثبـــات 
, أو عــن صــاح   القــدم لــه؛ مــن مســم هــذه األحاديــث ممــن حــدث هبــا عــن رســول اهلل 

 .تضاها مبجرد مساعها من العدل الصادا, و  يرت  فيهااعتقد ثبوت مق
و  يطلـ  أحـد مـنهم االسـتظهار ... حىت إام رمبا تثبتـوا يف بعـض أحاديـث األح ـام

يف روايــة أحاديــث الصــفات ألبتــة, بــل كــانوا أعظــم مبــادرة إىل قبومــا, وتصــديقها, وامــزم 
, ومـن لـه أدىن إملـام  سول اهلل مبقتضاها, وإثبات الصفات هبا, من املخ  مم هبا عن ر 

بالســـنة والتفـــات إليهـــا؛ يعلـــم ذلـــك, ولـــوال و ـــوا األمـــر يف ذلـــك, لـــذكرنا أكثـــر مـــن مئـــة 
 .مو م

خرقــوا بــه إحبــاع الصــحابة   فهــذا الــذي اعتمــده نفــاة العلــم عــن أخبــار رســول اهلل 
عتزلــة, وامهميــة, املعلــوم بالضــرورة, وإحبــاع التــابعني, وإحبــاع ألمــة ا ســالم, ووافقــوا بــه امل

 .والرافضة, واطوارج, الذين انته وا هذه احلرمة, وتبعهم بعض األصوليني والفقهاء
وإال؛ فال يعرف مم سلف من األلمة بذلك, بل صرا األلمة خبالف قومم؛ ممن نص 

 مالك, : على أن خ  الواحد يفيد العلم
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 .(4)"كييب حممد بن حزموالشافع , وأصحاب أيب حنيفة, وداود بن عل , وأصحابه؛  
, وهـ  أن خـ  اوحـاد يفيـد (1)وأما ما عرد للمن رين حلجيـة خـ  الواحـد مـن شـبهة

الظن, ويعنـون بـه الظـن الـراجح مـواز خطـي الواحـد, أو غفلتـه, أو نسـيانه, والظـن الـراجح 
 ., وال يوز األخذ به عندهم يف املسالل االعتقاديةاي  العلم به يف األح ام اتفاقً 

ِإْن }: ون على ذلك ببعض اويات الـيت تنهـى عـن اتبـاع الظـن؛ كقولـه تعـاىلتدلُّ يسو 

 .[13: النجم]  {(11) ايَ ت ِبُعوَن ِإَّل  الظ ن  َوِإن  الظ ن  َّل يُ ْغِني ِمْن اْلَحقِّ َشْي ً 
فــامواب عــن هــذه الشــبهة أن احتجــاجهم هبــذه اويــة وأمثامــا مــردود؛ ألن الظــن هنــا 

ظن الغال  الذي عنوه, وإ ا هو الشك وال ذب واطرص والتخمني؛ فقد جاء ليس هو ال
الشـــك يعـــرد لـــك يف شـــ ء, : الظـــن: "وغري ـــا مـــن كتـــ  اللغـــة" اللســـان"و" النهايـــة"يف 

 .(9)"فتحققه, وحت م به

؛ [13: الــنجم]{َوَم  ا َلُه  ْم بِ  ِه ِم  ْن ِعْل  م}: "قــال ابــن كثــري يف تفســري هــذه اويــة
حيح يصـــدا مـــا قـــالوه, بـــل هـــو كـــذب وزور وافـــرتاء وكفـــر شـــنيم,  لـــيس مـــم علـــم صـــ: أي

ال يـــدي : ؛ أي{اِإْن يَ ت ِبُع   وَن ِإَّل  الظ    ن  َوِإن  الظ    ن  َّل يُ ْغنِ   ي ِم   ْن اْلَح   قِّ َش   ْي ً }
 مقام احلحم, وقد ثب  يف الصحيح أن  ا, وال يقوم أبدً اشيئً 

                                                 
 (.991 -994/ 1" )خمتصر الصواعحم( "4)
للشـيحم حممـد ( 0, 9ص" )ملخـالفنيوجوب األخـذ حبـديث اوحـاد يف العقيـدة والـرد علـى شـبه ا"رسالة : انظر( 1)

 .ناصر الدين األلبات, ابم دار العلم, بنها, مصر
 (.499, 491/ 9" )النهاية يف غري  احلديث واألثر: "انظر( 9)
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 .(1)"(4)"احلديثأكذب ! إياكم والظن؛ فإن الظن: "قال  رسول اهلل 
فالشــك وال ــذب هــو الظــن الــذي ذمــه اهلل تعــاىل, ونعــاه علــى املشــركني, ويؤيــد ذلــك 

َُ   ونَ }: قـــول تعـــاىل ُر ٍْ , [449: األنعـــام] {ِإْن يَ ت ِبُع   وَن ِإَّل  الظ    ن  َوِإْن ُه   ْم ِإَّل  َي
و فوصفهم بالظن واطرص الذي هـو جمـرد احلـزر والتخمـني, وإذا كـان اطـرص والتخمـني هـ

؛ ألن األح ــــــام ال تبــــــي علــــــى الشــــــك (9)الظـــــن, فإنــــــه ال يــــــوز األخــــــذ بــــــه يف األح ـــــام
 .والتخمني
وأمـــا مـــا قيـــل مـــن احتمـــال غفلـــة الـــراوي ونســـيانه؛ فهـــو مـــدفوع مبـــا يشـــرتط يف خـــ    

, فمــم صــحة احلــديث ال جمــال لتــوهم خطــي االواحــد؛ مــن كــون كــل مــن الــرواة ثقــًة  ــابطً 
دة مــن أن الثقــة الضــاب  ال يغفــل وال ي ــذب ال جمــال لــرد الــراوي, ومــم مــا جــرت بــه العــا

 .خ ه جملرد احتمال عقل  تنفيه العادة

 :على قبول خ  الواحد األدلَّة
الــيت توجــ   األدلَّــةوإذ تبــني زيــف مــا بــين عليــه عــدم األخــذ خبــ  الواحــد يف العقالــد؛ ف

 : األخذ به كثرية, جاءت يف ال تاب والسنة, ومنها
 :من ال تاب؛ فه  كثرية, أذكر منها األدلَّةأما 

ََ  َر ِم  ْن ُك  لِّ ِفْرقَ  ٍة }:  قولـه تعــاىل -4 َِ  ُروا َكاف   ًة فَ لَ ْوَّل نَ  ِمنُ  وَن لَِين ْْ َوَم ا َك  اَن اْلُم
يِن َولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعل ُهْم َيْح َذُرونَ  ََق ُهوا ِفي الدِّ ٌََة لَِيتَ  ُهْم طَاِئ  ِمن ْ

 . [411: التوبة]{(211)

                                                 
 (.مم شرا النووي -443/ 49), كتاب ال  والصلة واوداب, باب حترمي الظن والتجسس, "صحيح مسلم( "4)

 (.191/ 0" )تفسري ابن كثري( "1)
لعمر سليمان األشقر, ابم دار النفـالس بـريوت, نشـر م تبـة الفـالا ( 16, 13ص" )العقيدة يف اهلل: "انظر( 9)

 (.م4606)ال وي , الطبعة الثانية, 
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 .فهذه اوية حتث املؤمنني على التفقه يف الدين, والطالفة تطلحم على الواحد فما فوا

تَ   اِن ِم   ْن }: ويســـمى الرجـــل االفـــة؛ لقولـــه تعـــاىل: "قــال ا مـــام البخـــاري ََ َوِإْن طَاِئ

نَ ُهَم  ا َْ  ِلُحوا بَ ي ْ ِمِنيَن اقْ َتتَ لُ  وا فََأ ْْ تـل رجــالن؛ دخــال يف , فلــو اقت[6: احلجــرات]{اْلُم 
 .(4)"معي اوية

على أن خ ه حجـة,  فإذا كان الرجل يؤخذ مبا خي  به من أمور دينية؛ كان هذا دلياًل 
التفقــه يف العقيــدة أهـم مــن التفقــه يف والتفقـه يف الــدين يشـمل العقالــد واألح ــام, بـل إن  

 .(1)األح ام 

ــــــــال تعــــــــاىل -1 ْن َج        اءَُكْم فَاِس        ٌق بَِنبَ        ٍإ يَ        ا أَي َُّه        ا ال         ِذيَن آَمنُ        وا إِ }: ق

 .(9)؛ من التثب (فتثبتوا: ), ويف قراءة[9: احلجرات]{افَ َتبَ ي  ُنو
على امزم والقطم بقبول خ  الواحد الثقة, وأنه ال حيتاج إىل التثب ؛ لعدم  يدلُّ وهذا 

دخولــــه يف الفاســــحم, ولــــو كــــان خــــ ه ال يفيــــد العلــــم؛ ألمــــر بالتثبــــ  مطلقــــا حــــىت حيصــــل 
 .(1)العلم

يَ  ا أَي َُّه  ا ال   ِذيَن آَمنُ  وا َأِطيُع  وا الل   َه َوَأِطيُع  وا الر ُس  وَل َوُأْولِ  ي }: قــال تعــاىل -9

 .[16: النساء]{اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى الل ِه َوالر ُسولِ 
الرجـــوع إليـــه يف حياتــــه, وأحبــــم املســـلمون أن الـــرد إىل الرســـول هــــو : "قـــال ابـــن القـــيم

 والرجوع إىل سنته بعد مماته, واتفقوا على أن فرد هذا 

                                                 
مــم  -194/ 49), كتـاب أخبــار اوحـاد, بــاب مـا جــاء يف جـازة خــ  الواحـد الصــدوا, "صـحيح البخــاري( "4)

 (.الفتح
 (.14ص" )العقيدة يف اهلل: "انظر( 1)
 (.94/ 1" )تفسري الشوكات: "انظر( 9)
 .حملدث الشام حممد ناصر الدين األلبات( 0ص" )وجوب اوخذ حبديث اوحاد يف العقيدة( "1)
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؛   ي ـن اوال يقينًـ االرد   يسق  مبوته, فإن كان متواتر أخباره وآحادها ال تفيد علًمـ
 .(4)"للرد إليه وجه

 :, أقتصر على بعض منهاامن السنة؛ فه  كثرية جدً  األدلَّةوأما 
بعـــد واحـــد, وكـــذلك أمـــراءه علـــى  اث رســـله إىل امللـــوخ واحـــدً يبعـــ  كـــان النـــب   -4

البلدان, فريجم الناس إليهم يف حبيم األح ام العملية واالعتقادية, فبعث أبـا عبيـدة عـامر 
, وبعــث (9)إىل أهــل الــيمن  , وبعــث معــاذ بــن جيــل (1)إىل أهــل  ــران  بــن امــراا 

 .هم من الصحابة وغري ... (1)ب تاب إىل عظيمك بصرى  دحية ال لب 
بينـــا النـــاس بقبـــاء يف صـــالة : "؛ قـــال وروى البخـــاري عـــن عبـــد اهلل بـــن عمـــر  -1

قد أنزل عليه الليلة قرآن, وقد أمر أن   إن رسول اهلل : ذ جاءهم آت, فقال الصبح, إ
 .(1)"يستقبل ال عبة؛ فاستقبلوها, وكان  وجوههم إىل الشام, فاستداروا إىل ال عبة

هــذا يف ح ــم عملــ ؛ ألن العمــل هبــذا احل ــم مبــني علــى اعتقــاد صــحة  إن: وال يقــال
 .اط 

                                                 
 ., لإلمام ابن القيم(911/ 1" )خمتصر الصواعحم املرسلة على امهمية واملعطلة( "4)
 -191/ 49)ا جاء يف إجازة خ  الواحد الصدوا, , كتاب أخبار اوحاد, باب م"صحيح البخاري: "انظر( 1)

 (.مم الفتح
 (.مم الفتح -194/ 9), كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة, "صحيح البخاري: "انظر( 9)
من األمراء والرسـل واحـًدا بعـد   , كتاب أخبار اوحاد, باب ما كان يبعث النب "صحيح البخاري: "انظر( 1)

 .رواه البخاري معلًقا ,(مم الفتح -114/ 49)واحد, 
مــم  -49/191), كتــاب أخبــار اوحــاد, بــاب مــا جــاء يف إجــازة خــ  الواحــد الصــدوا, "صــحيح البخــاري( "1)

 (.الفتح
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  وكـــان رجـــل مـــن األنصـــار إذا غـــاب عـــن رســـول اهلل : "؛ قـــال وعـــن عمـــر  -9
وشـهد؛ أتـات  , وإذا غبـ  عـن رسـول اهلل  وشهدته؛ أتيته مبـا ي ـون مـن رسـول اهلل 

 ."(4)مبا ي ون من رسول اهلل 
يرينا أن الواحد منهم كـان ي تفـ  خبـ  الواحـد يف أمـور دينـه؛  فهذا واقم الصحابة 
 .ا, أو عمليً اسواء كان منها اعتقاديً 

نضـــر اهلل : "يقـــول  مسعـــ  رســـول اهلل : ؛ قـــال وعــن عبـــد اهلل بـــن مســـعود  -1
 .(1)", فحفظه حىت يبلغه, فرب مبل  أوعى من ساممامسم منا حديثً  اامرءً 

ديــــث األعمــــال دون غريهــــا, بــــل هــــو عــــام متنـــــاول ال يقتصــــر علــــى أحا اوهــــذا أيًضــــ
من عقالد   ألحاديث األعمال واألح ام االعتقادية, فلو   ي ن ا  ان مبا يثب  عنه 

معي, بل لبني  ابتبلي  حديثه مطلقً   ؛ ملا كان مذا األمر من النب ابيخبار اوحاد واجبً 
 . هاأن ذلك مقصور على أحاديث األعمال دون غري   الرسول 

هذا؛ والقول بين أحاديـث اوحـاد ال تثبـ  هبـا عقيـدة قـول مبتـدع حمـدث ال أصـل لـه 
يف الــدين, و  يقــل بــه واحــد مــن الســلف الصــاحل ر ــوان اهلل تعــاىل علــيهم, و  ينقــل عــن 

علــى أن أحاديــث  يــدلُّ أحــد مــنهم, بــل وال خطــر مــم علــى بــال, ولــو وجــد دليــل قطعــ  
 اوحاد ال تثب  هبا 

                                                 
مـم  -191/ 49), كتـاب أخبـار اوحـاد, بـاب مـا جـاء يف إجـازة خـ  الواحـد الصـدوا, "صحيح البخاري( "4)

 (.الفتح
 .حم وشرا أ د شاكر, حتقي(1410ا( )69/ 9" )مسند أ د( "1)

 .وقد رواه ا مام أ د بإسنادين صحيحني
للشـيحم عبـد احملسـن ( ومـا بعـده -99ص" )رواية ودراية( نضر اهلل امرًءا مسم مقاليت)دراسة حديث "كتاب : وانظر

 (.هـ4144)بن حممد العباد, ابم مطابم الرشيد باملدينة املنورة, الطبعة األوىل, 
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 .لعلمه الصحابة, وصرحوا به, وكذلك من بعدهم من السلف الصاحل عقيدة؛
مث إن هذا القول املبتدع يتضمن عقيدة تسـتلزم رد مئـات األحاديـث الصـحيحة الثابتـة 

 . (4)عن النب 
من العقالد اليت ثبت   افالذين ال ييخذون خب  الواحد يف العقيدة يلزمهم أن يردوا كثريً 

 :بيحاديث اوحاد, ومنها
 .أفضلية نبينا حممد على حبيم األنبياء واملرسلني -4
 .ه العظمى يف احملشرشفاعتُ  -1
 .ألهل ال بالر من أمته  شفاعته  -9
 .معجزاته كلها ما عدا القرآن -1
كيفيـــة بـــدء اطلـــحم, وصـــفة املالل ـــة وامـــن, وصـــفة امنـــة والنـــار؛ ممـــا   يـــذكر يف  -1

 .القرآن ال رمي
 .ر ون ري يف الق سؤال من    -9
 . ق  للميم  غطة ال -0
 .الصراط, واحلود, وامليزان ذو ال فتني -3
ا  ان بين اهلل تعاىل كت  على كل إنسان سعادته أو شقاوته, ورزقه وأجله وهو  -6

 .يف بطن أمه
؛ مثـــل "اطصـــالص ال ـــ ى"الـــيت حبعهـــا الســـيوا  يف كتـــاب   خصوصـــياته  -44

وإسـالم قرينـه مـن  عـد للمتقـني فيهـا,دخوله يف حياته امنة, ورييته ألهلها, ومـا أُ 
 .امن

                                                 
( 19ص" )العقيـــدة يف اهلل", وكتـــاب (9, 1ص" )خـــذ حبـــديث اوحـــاد يف العقيـــدةوجـــوب األ"رســـالة : انظـــر( 4)

 .لعمر األشقر
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 .القطم بين العشرة املبشرين بامنة من أهل امنة -44
 .عدم تليد أهل ال بالر يف النار -41
ا  ـان ب ــل مـا صــح يف احلــديث يف صـفة القيامــة واحلشــر والنشـر ممــا   يــرد يف  -49

 .القرآن ال رمي
, وخــروج ؛ كخــرود املهــدي, ونــزول عيســى السَّــاعةا  ــان مبجمــوع أشــراط  -41

 .دجال, وخروج النار, والوع الشمس من مغرهبا, والدابة, وغري ذلكال
هـا دلَّتمث إنـه ليسـ  أدلـة حبيـم هـذه العقالـد الـيت قـالوا هـ  ثابتـة خبـ  اوحـاد, ليسـ  أ

أحاديث آحاد, بل منها ما دليله أحاديث متواترة, ول ـن قلـة علـم هـؤالء املن ـرين حلجيـة 
لعقالــــد, وغريهـــا مـــن العقالـــد, الـــيت جـــاءت هبــــا ون كـــل هـــذه اخـــ  اوحـــاد؛ جعلهـــم يـــردُّ 

 .(4)األحاديث الصحيحة

                                                 
ـــــاب (96 – 99ص" )وجـــــوب األخـــــذ حبـــــديث اوحـــــاد يف العقيـــــدة"رســـــالة : انظـــــر( 4) " العقيـــــدة يف اهلل", وكت

 .لعمر األشقر( 11, 11ص)
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 المبحث الرابع

 عن الغيوب المستقبلة  إِبار النبي 
, وذلـك ممـا أالعـه اهلل عليـه مـن الغيـوب السَّاعةمبا ي ون إىل قيام   لقد أخ  النب 

 .(4)تر املعنوي, حىت بلغ  حد التواااملستقبلة, واألحاديث يف هذا الباب كثرية جدً 
إىل  اخطبـة مـا تـرخ فيهـا شـيئً   لقد خطبنا النـب : "؛ قال فمنها ما رواه حذيفة 

ـــاعةقيـــام  إال ذكـــره؛ علمـــه مـــن علمـــه, وجهلـــه مـــن جهلـــه, إن كنـــ  ألرى الشـــ ء قـــد  السَّ
 .(1)"نسيتته, فيعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه

, فمـا منـه شـ ء السَّـاعةمبا هـو كـالن إىل أن تقـوم   أخ ت رسول اهلل : " وقال 
 .(9)"ما خيرج أهل املدينة من املدينة؟: إال قد سيلته؛ إال أت   أسيله

  ايومً   , بل لقد خط  النب  حبذيفة  او  ي ن ذلك خاصً 

                                                 
مــد أمــني قــره علــ  وزماللــه, ابــم للقا ــ  عيــاد, حتقيــحم حم( 914/ 4" )الشــفا بتعريــف أحــوال املصــطفى( "4)

 .الوكالة العامة للنشر والتوزيم, مؤسسة علوم القرآن, م تبة الفارايب, دمشحم
صــحيح ", و(مــم الفــتح – 161/ 44), كتــاب القــدر, بــاب وكــان أمــر اهلل قــدرًا مقــدورًا, "صــحيح البخــاري( "1)

 (.مم شرا النووي -41/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "مسلم
 (.مم شرا النووي -49/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم" (9)
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 .السَّاعةما كان وما سي ون إىل قيام  ؛ ليبني للصحابة كاماًل 
  صـلى بنـا رســول اهلل : "؛ قـال بـن أخطــ  األنصـاري فقـد روى أبـو زيـد عمـرو 

الفجر, وصعد املن , فخطبنا حىت حضرت الظهر, فنزل, فصلى, مث صعد املنـ , فخطبنـا 
حىت حضرت العصر, مث نزل, فصلى, مث صعد, فخطبنا حىت غرب  الشمس, فيخ نـا مبـا  

 .(4)رواه مسلم". كان ومبا هو كالن, فيعلمنا أحفظنا
واهلل إنـين ألعلـم النـاس ب ـل فتنـة هـ  كالنـة فيمـا بيـين : " ة بن اليمـان وقال حذيف

  حيدثـه غـريي,  اأسر إي يف ذلك شيئً   , وما يب إال أن ي ون رسول اهلل السَّاعةوبني 
وهـو   أنا فيه عن الفـنت, فقـال رسـول اهلل  اقال وهو حيدث جملسً   ول ن رسول اهلل 

, ومـنهن فـ  كريـاا الصـيف؛ منهـا صـغار, ادن يـذرن شـيئً منهن ثالث ال ي : "يعد الفنت
 "".ومنها كبار

 .(1)"فذه  أولئك الره  كلهم غريي: "قال حذيفة
قـــد أخـــ  أمتـــه ب ـــل مـــا هـــو كـــالن إىل قيـــام   فهـــذه أدلـــة صـــحيحة علـــى أن النـــب 

 .مما خيصهم السَّاعة
ـــاعةوال شـــك أن أشـــراط  وفـــر, ومـــذا قـــد نالـــ  مـــن ا خبـــار بالغيـــ  النصـــي  األ السَّ
, ورويــ  بيلفــاظ خمتلفـة؛ ل ثــرة مــن نقلهــا مــن اكثـرية جــدً   السَّــاعةجـاءت أحاديــث أشــراط 

 .الصحابة 

                                                 
 (.مم شرا النووي -49/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "4)
 (.مم شرا النووي -49/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم("1)
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 المبحث الٍامَ

 الس اعةعلم 
علـــى ذلـــك اويـــات القرآنيــــة  دلَـّــ ه إال اهلل تعـــاىل؛ كمــــا ُمـــال يعل   غيـــ    السَّـــاعةعلـــم 

 اوال نبيً  امقربً  ا به, فلم يطلم عليه مل ً مما استيثر اهلل السَّاعةواألحاديث النبوية؛ فإن علم 
 .؛ إال اهلل تعاىلالسَّاعة, فال يعلم أحد مىت تقوم (4) مرساًل 

وأهوامـا, ف ـان النـاس يسـيلونه عـن وقـ  قيــام  السَّـاعةي ثـر مـن ذكـر   وكـان النـب 
زل مبينـة , ف ان خيـ هم أن ذلـك غيـ  ال يعلمـه إال اهلل, وكـان اويـات القرآنيـة تتنـالسَّاعة
 .مما اختص اهلل تعاىل به نفسه السَّاعةأن علم 

أَي  اَن ُمْرَس اَها قُ ْل ِإن َم ا ِعْلُمَه ا  الس  اعةَيْس أَُلوَناَل َع ْن }: ومن ذلـك قولـه تعـاىل
 َواأَلْرِ  َّل تَ ْأتِيُكْم ِإَّل   ِعْن َد رَبِّ ي َّل ُيَحلِّيَه ا ِلَوْقِتَه ا ِإَّل  ُه َو ثَ ُقلَ ْت ِف ي الس  َمَواتِ 

َها ُقْل ِإن َما ِعْلُمَه ا ِعْن َد الل  ِه َوَلِك ن  َأْكثَ  َر الن  اِس َّل  بَ ْغَتًة َيْسأَُلوَناَل َكأَن اَل َحَِيٌّ َعن ْ

 .[430: األعراف] {(210)يَ ْعَلُموَن 
عنــد اهلل وحــده, فهــو  السَّــاعةأن خيــ  النــاس أن علــم    افــاهلل تعــاىل يــيمر نبيــه حممــدً 

هـــا, ومـــىت ي ـــون قيامهـــا؛ ال يعلـــم ذلـــك أحـــد مـــن أهـــل الســـماوات الـــذي يعلـــم جليـــة أمر 
 :واألرد

                                                 
عة, واــ  عــن ا خبــار هبــا, وهــذا غلــ  فــاح  علــم وقــ  الســا  ذهــ  ال ز ــ  يف ا شــاعة إىل أن النــب ( 4)

 .منه
 (.9ص" )ا شاعة ألشراط الساعة: "انظر
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قُ ْل ِإن َم ا ِعْلُمَه ا ِعْن َد الل  ِه َوَم ا  الس  اعةَيْس أَُلاَل الن  اُس َع ْن }: كما قال تعـاىل

 .[99: األحزاب] {(35) اَتُكوُن َقرِيبً  الس اعةيُْدرِياَل َلَعل  

ِف يَم أَنْ  َت ِم  ْن ( 01)أَي  اَن ُمْرَس  اَها  الس   اعةْن َيْس أَُلوَناَل َع  }: وكمـا قـال تعــاىل

 .[11 -11: النازعات] {(00)ِإَلى رَبِّاَل ُمنتَ َهاَها ( 05)ِذْكَراَها 
 .إىل اهلل وحده السَّاعةفمنتهى علم 

كما يف حديث ج يل   – السَّاعةعن وق    رسول اهلل  ومذا ملا سيل ج يل 
  .(4)"املسؤول عنها بيعلم من السالل ما: " ؛ قال النب -الطويل 

 . , وكذلك حممد السَّاعةفج يل ال يعلم مىت تقوم 
, مــم أنـه ينــزل قــرب قيامهــا, وهــو السَّــاعةال يعلــم مـىت تقــوم  ؛ فــإن عيســى اوأيًضـ

 .ال  ى؛ كما سييه السَّاعةمن عالمات 
؛  عن النب   روى ا مام أ د, وابن ماجه, واحلاكم؛ عن عبد اهلل بن مسعود 

 ".لقي  ليلة أسري يب إبراهيم وموسى وعيسى: "قال
فـــردوا . ال علـــم ي هبـــا: , فـــردوا أمـــرهم إىل إبـــراهيم, فقــالالسَّــاعةفتـــذاكروا أمـــر : "قــال

أمــا وجبتهــا؛ فــال : فــردوا األمــر إىل عيســى, فقــال. ال علــم ي هبــا: األمـر إىل موســى, فقــال
ومعـ  قضـيبان, : قـال. هـد إىل ريب أن الـدجال خـارجيعلمها أحد إال اهلل, ذلك, وفيمـا ع
  .(1)"فيهل ه اهلل: قال. فإذا رآت؛ ذاب كما يذوب الرصاص

                                                 
عـــن ا  ـــان وا ســـالم وا حســـان وعلـــم   , كتـــاب ا  ـــان, بـــاب ســـؤال ج يـــل النـــب "صـــحيح البخـــاري( "4)

 (.مم الفتح -441/ 4)له,   الساعة وبيان النب 
 ".إسناده صحيح: "حم أ د شاكر, وقال, حتقي(9119ا( )436/ 1" )مسند أ د( "1)
هــذا إســناد ": "الزوالــد", حتقيـحم حممــد فــؤاد عبـد البــاق , وقــال البوصـريي يف (4991/ 1" )سـنن ابــن ماجــه"و 

 ".صحيح, رجاله ثقات
 ., ووافقه الذهب"هذا حديث صحيح ا سناد و  خيرجاه: ", وقال(136 -133/ 1" )مستدرخ احلاكم"و 
  (.10416ا( )14, 14/ 1" ) عيف امامم الصغري"كتابه   و عفه األلبات يف 
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 .السَّاعةفهؤالء أولو العزم من الرسل ال يعلمون مىت تقوم 
يقـول قبـل أن   مسعـ  النـب : ؛ قـال وروى ا مام مسلم عن جابر بن عبد اهلل 

؟ وإ ا علمها عند اهلل, وأقسم باهلل ما على األرد من اعةالسَّ تسيلوت عن : " وت بشهر
  .(4)"نفس منفوسة تيه عليها مئة سنة

 .بعد سؤال ج يل عنها  فهذا احلديث ينف  احتمال أن ي ون علمها النب 
فهذا النـب األمـ , سـيد الرسـل, وخـا هم, صـلوات اهلل عليـه وسـالمه, : "قال ابن كثري

توبــة, ونــب امللحمــة, والعاقــ , واملقفــ , واحلاشــر, الــذي حتشــر النــاس نــب الر ــة, ونــب ال
: من حديث أنس وسهل بن سعد " الصحيح"على قدميه, مم قوله فيما ثب  عنه يف 

, وقـرن بــني إصــبعيه السـبابة والــيت تليهـا, ومــم هـذا كلــه قــد (1)"كهــاتني  السَّـاعةبعثـ  أنــا و "

قُ ْل ِإن َم ا ِعْلُمَه ا }: إليـه إذا سـئل عنهـا, فقـال ةالسَّـاعأمره اهلل تعاىل أن يرد علم وقـ  

  .(9)"[430: األعراف]{ِعْنَد الل ِه َوَلِكن  َأْكثَ َر الن اِس َّل يَ ْعَلُمونَ 

                                                 
على رأس مئة سنة ال يبقـى نفـس : " , باب بيان معي قوله  , كتاب فضالل الصحابة "صحيح مسلم( "4)

 (.مم شرا النووي -64, 64/ 49), "منفوسة
مــم  – 910/ 44), "بعثــ  أنــا والســاعة كهــاتني: ", كتــاب الرقــاا, بــاب قــول النــب "صــحيح البخــاري( "1)

 (.الفتح
 (.119/ 9" )تفسري ابن كثري( "9)
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ـــاعةيعلـــم مـــىت تقـــوم   ومـــن زعـــم أن النـــب  ؛ فهـــو جاهـــل؛ ألن اويـــات القرآنيـــة السَّ
 .واألحاديث النبوية السابقة ترد عليه

وقد جاهر بال ذب بعض من يدع  يف زماننا العلم, وهو يتشـبم مبـا " :قال ابن القيم
ـــاعةكـــان يعلـــم مـــىت تقـــوم     يعـــ , أن رســـول اهلل  فقـــد قـــال يف حـــديث : قيـــل لـــه. السَّ

أنــا : معنــاه: فحرفــه عــن مو ــعه, وقــال"! مــا ا ملســؤول عنهــا بــيعلم مــن الســالل: "ج يــل
 .وأن  نعلمها

أعلـم بـاهلل مـن أن يقـول ملـن كــان   ف, والنـب هـذا مـن أعظـم امهـل, وأقـبح التحريـ
إنه كان يعرف أنه ج يل, : ؛ إال أن يقول هذا اماهلالسَّاعةأنا وأن  نعلم : ايظنه أعرابيً 
والذي نفس  بيده؛ ما جاءت يف صورة إال عرفته؛ : "هو الصادا يف قوله  ورسول اهلل 

: , ويف اللفــظ اوخــر "ري هــذه املــرةشــبه علـ  غــ: ", ويف اللفــظ اوخــر(4)"غـري هــذه الصــورة
 ".اردوا عل  األعرايب, فذهبوا فالتمسوا, فلم يدوا شيئً "

مث قـال النـب ÷ ,افلثبـ  مليًـ: "أنه ج يل بعد مدة؛ كمـا قـال عمـر  وإ ا علم النب 
 " :واحملرف (1)"أتدري من السالل؟! يا عمر , 

                                                 
مـا : ", ولفظ أ د"إسناده صحيح: ", حتقيحم أ د شاكر, وقال(901ا( )941, 941/ 4" )مسند أ د( "4)

 ".أتات يف صورة إال عرفته؛ غري هذه الصورة
 (.مم شرا النووي -416/ 4), كتاب ا  ان, أمارات الساعة, "صحيح مسلم( "1)
وإنــه م يــل, ونــزل يف : "وأمــا مــا وقــم يف روايــة النســال  يف اريــحم أيب فــروة يف آخــر احلــديث: "قــال ابــن حجــر 

وهــم؛ ألن دحيــة معــروف عنــدهم, وقــد قــال " نــزل يف صــورة دحيــة ال لــب: "؛ فــإن قولــه"صــورة دحيــة ال ــب
لـه مـن الوجـه الـذي أخرجـه "  ـانا ", وقد أخرجه حممد بن نصر املروزي يف كتـاب "ما يعرفه منا أحد: "عمر

فحســـ ؛ فهـــذه الروايـــة هـــ  احملفوظـــة؛ " فإنـــه ج يـــل, جـــاء يعلم ـــم ديـــن م: "منـــه النســـال , فقـــال يف آخـــره
 (.411/ 4" )فتح الباري". "ملوافقتها باق  الروايات
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 !حابة بذلك إال بعد مدةعلم وق  السؤال أنه ج يل, و  خي  الص: يقول
يعــم كـل ســالل ومســؤول, " مــا املسـؤول عنهــا بــيعلم مـن الســالل: "مث قولـه يف احلــديث

 .(4)"شياما كذلك السَّاعةف ل سالل ومسؤول عن هذه 
؛ ال معــي لــذكر أشــرااها وإخبــار الســالل هبــا مــا دام يعلمهــا, وال ســيما أنــه   اوأيًضــ

 .يسيل عن أشرااها
بعــد أن ذكــر امــواب عــن " احلــاوي"جــاء يف كــالم الســيوا  يف وأعجــ  مــن هــذا مــا 

 ال   ث يف ق ه ألف سنة؟  أن النب : السؤال عن احلديث املشتهر على ألسنة الناس
 ".جي  بينه باال, ال أصل لهوأنا أُ : "قال

؛ قــال "ال شــف عــن جمــاوزة هــذه األمــة األلــف: "اهمسَّــ اف يف ذلــك مؤلًفــوذكــر أنــه ألَّــ
 :فيه

عليه اوثـار أن مـدة هـذه األمـة تزيـد عـن ألـف سـنة, وال تبلـ  الزيـادة  دلَّ الذي : أواًل 
نياعليهـا سـس مئـة ســنة؛ ألنـه ورد مـن اـرا أن مــدة    سـبعة آالف سـنة, وأن النــب  الـدُّ

 .(1)"يف أواخر األلف السادسة ث  ع  بُ 
, مئـة أصـاًل وسـس  امث ذكر حسابات خلص منها إىل أنه ال   ـن أن ت ـون املـدة ألًفـ

 : مث ذكر األحاديث واوثار اليت اعتمد عليها يف ذلك
 اخ بن زمل امهين؛ حَّ عن الضَّ " ال بري"ومنها ما رواه الط ات يف 

                                                 
. الم ابن القيمتعليحم الشيحم على ك: وانظر. , حتقيحم الشيحم عبد الفتاا أبو غدة(31, 34ص" )املنار املنيف( "4)

 (.911, 914/ 1)البن تيمية " جمموع الفتاوى: "وانظر
 ., دار ال ت  العلمية, بريوت(هـ4961)الثانية . , للسيوا , ط(39/ 1" )احلاوي للفتاوي( "1)
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إذا أنا بك يـا : , فذكر احلديث, وفيه ها على رسول اهلل رييا, فقصصتُ  رأي ُ : قال
أمــا املنــ  : " فقــال . ةرســول اهلل علــى منــ  فيــه ســبم درجــات, وأنــ  يف أعالهــا درجــ

نياالــذي رأيــ  فيــه ســبم درجــات وأنــا يف أعالهــا درجــة؛ ف ســبعة آالف ســنة, وأنــا يف  الــدُّ
 .(4)"اآخرها ألفً 

ـــ"الـــداللل"وذكـــر أنـــه أخرجـــه البيهقـــ  يف   (1)هيل  ذكـــر أن احلـــديث  ـــعيف, وأن السُّ
اا, وأن علـــى ابـــن عبـــاس ر ـــ  اهلل عنهمـــا مـــن اـــرا صـــح اا ســـناد, ول نـــه روي موقوفًـــ

 .هذا األصل, وعضده ببثار (9)الط ي
معظم امللة يف األلف : ؛  أي"اوأنا يف آخرها ألفً : " مث بني السيوا  أن معي قوله 

الســابعة؛ ليطــابحم مــا ســييه أنــه بعــث يف أواخــر األلــف السادســة, ولــو كــان بعــث يف أول 
ع الشـمس مـن والـو  األلف السابعة؛ كان  األشراط ال ـ ى كـدجال ونـزول عيسـى 

عنــد  ـام األلــف, و  يوجــد  السَّــاعةمغرهبـا؛ وجــدت قبـل اليــوم بــيكثر مـن مئــة ســنة؛ لتقـوم 
 .(1)ش ء من ذلك, فدل على أن الباق  من األلف السابعة أكثر من ثالث مئة سنة

لصـريح القــرآن, ولألحاديــث  هـذا هــو ملخـص كــالم الســيوا  ر ـه اهلل, وهــو مصــادم  
نياالـــالصـــحيحة؛ مـــن أن مـــدة  نياال يعلمهـــا أحـــد إال اهلل تعـــاىل؛ فإننـــا لـــو عرفنـــا مـــة  دُّ ؛ الـــدُّ

, وقد علم  فيما سبحم من اويات القرآنية واألحاديث النبوية أن السَّاعةلعلمنا مىت تقوم 
 .ال يعلم وق  قيامها إال اهلل تعاىل السَّاعة

                                                 
 (.33/ 1" )احلاوي للفتاوي(  "4)
 ــعيف امــامم : "انظــر". عمو ــو : "؛ قــال األلبــات"الــدنيا ســبعة آالف ســنة, وأنــا يف آخرهــا ألًفــاُ : "حــديث( 1)

 (.9449ا( )494/ 9" )الصغري
 .دار الف ر, بريوت. , ط(44 -1/ 4)أليب جعفر الط ي, " تاريحم األمم وامللوخ: "انظر( 9)
 (.33/ 1" )احلاوي( "1)
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جــري, و  خيــرج ؛ فــإن الواقــم يــرد ذلــك؛ فإننــا يف بدايــة القــرن اطــامس عشــر اماوأيًضــ
, فيقتلــــه, مث   ــــث يف األرد أربعــــني ســــنة, وأن النــــاس الــــدجال, و  ينــــزل عيســــى 

  ثون بعد الوع الشمس مـن مغرهبـا مئـة وعشـرين سـنة, وأن بـني النفختـني أربعـني سـنة, 
, فعلـى كالمـه لـو خـرج الـدجال اون؛ ال بـد مـن مئـيت سـنة, (4)فهذه مئتـا سـنة ال بـد منهـا

 .بعد ألف وس  مئة سنة سَّاعةالفي ون قيام 
نياة وهبذا يتبني بطالن كل حديث ورد يف حتديد مدَّ   .الدُّ

ف هبــــا كــــون احلــــديث عــــر  ة يُ يَّــــكلم   اأمــــورً " املنــــار املنيــــف"وقــــد ذكــــر ابــــن القــــيم يف كتابــــه 
نيامنها خمالفة احلديث صـريح القـرآن؛ كحـديث مقـدار : ", فقالامو وعً  , وأاـا سـبعة الـدُّ

؛ احنــن يف األلــف الســـابعة, وهــذا مــن أبــني ال ـــذب؛ ألنــه لــو كــان صـــحيحً آالف ســنة, و 
 
ً
 .(1)"أنه قد بق  للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحد وسسون سنة ال ان كل أحد عامل

فإن ابن القيم عاش يف القرن الثامن امجـري, فقـال هـذا ال ـالم, وقـد مـر علـى كالمـه 
نيا تنقض هذا أكثر من س  مئة واثنني وسسني سنة, و   .الدُّ

والـــذي يف كتـــ  ا ســـراليليني وأهـــل ال تـــاب مـــن حتديـــد مـــا ســـلف : "وقـــال ابـــن كثـــري
بيلوف ومئتني من السنني, قد نص غري واحد من العلمـاء علـى تطئـتهم فيـه, وتغلـيطهم, 

نيا: "وهـم جــديرون بــذلك, حقيقــون بـه, وقــد ورد يف حــديث , "حبعـة مــن حبــم اوخــرة الــدُّ
 وال يصح إسناده 

                                                 
 (.30/ 1" )احلاوي( "4)
, لشـيحم (911/ 1" )جممـوع الفتـاوى: "وانظـر. , حتقيـحم الشـيحم عبـد الفتـاا أبـو غـدة(34ص" )املنـار املنيـف( "1)

 .ا سالم ابن تيمية
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, وكــــذا كـــل حــــديث ورد فيـــه حتديــــد لوقــــ  يـــوم القيامــــة علـــى التعيــــني ال يثبــــ  اأيًضـــ
 .(4)"إسناده

ــاعةمــىت تقــوم  أحــد   مُ ل ــعم وكمــا أنــه ال يـ   ؛ ف ــذلك ال يعلــم أحــد مــىت تظهــر أشــراط السَّ
ــــاعة , ومــــا ورد أنــــه يف ســــنة كــــذا ي ــــون كــــذا, ويف ســــنة كــــذا حيصــــل كــــذا؛ فهــــو لــــيس السَّ

؛  , وإ ــا و ــعه عمــر بــن اططــاب  يو ــم يف عهــد النــب  بصـحيح؛ فــإن التــاريحم  
 .إىل املدينة  منه, وجعل بدايته هجرة النب  ااجتهادً 

مــن الفــنت وال ــوالن أن ذلــك ي ــون, وتعيــني   إن مــا أخــ  بــه النــب : "قــال القــراب
م الزمان يف ذلك من سنة كذا, حيتاج إىل اريحم صحيح يقطم العذر, وإ ا ذلك كوق  قيا

, فال يعلم أحد أي سنة ه , وال أي شهر, أما أاا ت ونة يف يوم اممعة يف آخـر السَّاعة
, ول ــن أي حبعـــة؛ ال يعلــم تعيـــني  الــيت خلـــحم اهلل فيهــا آدم  السَّــاعةســاعة منــه, وهـــ  

ذلك اليوم إال اهلل وحده ال شريك له, وكذلك مـا ي ـون مـن األشـراط تعيـني الزمـان مـا ال 
 .(1)"أعلم م, واهللعل  يُ 

                                                 
 .اه زيين. , حتقيحم د(41/ 4" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
, لشـــمس الـــدين أيب عبـــد اهلل بـــن أ ـــد القـــراب, نشـــر (913ص" )التـــذكرة يف أحـــوال املـــوتى وأمـــور اوخـــرة( "1)

 .امل تبة السلفية, املدينة املنورة
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 المبحث السادس

 الس اعةيام رب قِ قُ 
ــاعةاويــات القرآنيــة ال ر ــة واألحاديــث الصــحيحة علــى قــرب  تــدلُّ  ودنوهــا؛ فــإن  السَّ

نيادليل على قرهبا وعلى أننا يف آخر أيام  السَّاعةظهور أكثر أشراط   :الدُّ

لَ  ٍة ُمْعِرُض  وَن اقْ تَ   َرَب ِللن   اِس ِحَس  ابُ ُهْم َوُه  ْم ِف  ي غَ }: قــال اهلل تعــاىل َْ(2)} 

 .[4: األنبياء]

 . [99: األحزاب] {اَتُكوُن َقرِيبً  الس اعةَوَما يُْدرِياَل َلَعل  }:  قال تعاىل

 .[0-9: املعارج]  {(0) اَونَ َراُه َقرِيبً ( 3) اِإن  ُهْم يَ َرْونَُه بَِعيدً } : وقال تعاىل

 [4: القمر]{(2)َقَمُر َواْنَشق  الْ  الس اعةاقْ تَ َرَبْت }: وقال تعاىل
علــى قــرب اايــة هــذا العــا  الــدنيوي,  الدالَـّـةإىل غــري ذلــك مــن اويــات ال ثــرية .... 

 .؛ فشرا؛ فخري, وإن شرً اواالنتقال إىل دار أخرى, ينال فيها كل عامل عمله, إن خريً 
 .(4), ويشري بيصبعيه, فيمد ا"كهاتني  السَّاعةبعث  أنا و : " قال 
 .(1)"السَّاعةث  يف نسم بع: " وقال 

                                                 
/   ,(44, عن سهل "بعث  أنا والساعة كهاتني: " باب قول النب , كتاب الرقاا, "صحيح البخاري( "4)

 (.مم الفتح – 910
؛ عــن أيب حــازم (1/ 191/ 1" )املعرفــة", وابــن منــده يف (19/ 4" )ال ــي"رواه الــدواليب يف : "قــال األلبــات( 1)

ف, ورجح احلـافظ وهذا إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات, ويف صحبة أيب جبرية خال. عن أيب جبرية مرفوًعا
 (.343ا( )190/ 1" )سلسلة األحاديث الصحيحة". "أن له صحبة" التقري "يف 

, مطبعــة جملــس دالــرة املعــارف يف امنــد, الطبعــة األوىل, (ال ــي/ 19, 11/ 41" )هتــذي  التهــذي : "وانظــر
رفــة, الطبعــة , حتقيــحم عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف, ابــم دار املع(141/ 1" )تقريــ  التهــذي ", و(هـــ4910)

 (.هـ4961)الثانية, 
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مــا بــني  –يف أجــل مــن خــال مــن األمــم  –إ ــا أجل ــم : "وقــال عليــه الصــالة والســالم
 .(4)"صالة العصر ومغرب الشمس

, والشـــمس علـــى  عنـــد النـــب  اكنـــا جلوًســـ: وعـــن ابـــن عمـــر ر ـــ  اهلل عنهـــا؛ قـــال
ا بقـ  مـن النهـار ما أعماركم يف أعمار من مضى إال كم: "بعد العصر, فقال. (1)قعيقعان

 .(9)"وفيما مضى منه
ما بق  بالنسبة إىل ما مضى ش ء يسري, ل ن ال يعلم مقدار ما "على أن  يدلُّ وهذا 

 مضى إال اهلل تعاىل و  يئ فيه حتديد يصح سنده 

                                                 
 (.مم الفتح -161/ 9), كتاب أحاديث األنبياء, باب ما ذكر عن بين إسراليل, "صحيح البخاري( "4)
جبـل مب ـة يف جنوهبـا بنحـو اثـين عشـر مـياًل, : "؛ بضم القاف األوىل, وكسـر الثانيـة, بلفـظ التصـغري(قعيقعان( )1)

هــذا كــان يف   ويظهــر أن كــالم النــب . ا كثــرت قعقعــة الســالا هنــاخومســ  قعيقعــان؛ ألن جر ــا ملــا حتــاربو 
 .حجة الوداع أو يف غزوة فتح م ة, وكان ابن عمر شهد ا مم الصحابة

 .أل د شاكر( 409/ 3" )شرا مسند أ د", و(33/ 1)البن األثري " النهاية: "انظر
 ".ناده صحيحإس: ", شرا أ د شاكر, وقال(1699ا( )409/ 3" )مسند أ د( "9)
 (.461/ 43" )الفنت واملالحم/ النهاية". "هذا إسناد حسن ال بيس به: "وقال ابن كثري 
 (.914/ 44" )فتح الباري". "حسن: "وقال ابن حجر 
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 اعــن املعصـــوم حــىت يصـــار إليــه, ويعلـــم نســبة مـــا بقــ  بالنســـبة إليــه, ول نـــه قليــل جـــدً 
 .(4)"بالنسبة إىل املا  

ـــاعةيف تقريـــ    ولـــيس هنـــاخ أبلـــ  مـــن قولـــه  ـــاعةبعثـــ  أنـــا و : "السَّ , إن  احبيًعـــ السَّ
 .(1)"كادت لتسبقين

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .اه زيين. , حتقيحم د(461/ 4" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
 .للط ات( 3/ 4" )وامللوختاريحم األمم ", و(هبامشه منتخ  ال نز -913/ 1" )مسند أ د( "1)
 (.913/ 44")فتح الباري". "أخرجه أ د, والط ي, وسنده حسن: "قال ابن حجر 
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 الباب األول

 الس اعةأشراط 

 .السَّاعةتعريف أشراط : الفصل األول

 .السَّاعةأقسام أشراط : الفصل الثات

 .الصغرى السَّاعةأشراط : الفصل الثالث
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 لَصل األولا

 الس اعةتعريف أشراط 

 :معنى الشرط
ـــ : أواللـــه, ومنـــه: هـــو العالمـــة, حبعـــه أشـــراط, وأشـــراط الشـــ ء: -بالتحريـــك –ط ر  الشَّ

االشـرتاط : شرط السلطان, وهم خنبة أصحابه الذين يقدمهم على غريهم من جنده, ومنه
 .(4)الذي يشرتاه الناس بعضهم على بعض, فالشرط عالمة على املشروط

 : في اللغة الس اعةمعنى 
أربــم  اســاعات وســاع, والليــل والنهــار مًعــ: هــ  جــزء مــن أجــزاء الليــل والنهــار, حبعهــا

 .وعشرون ساعة

 :في اَّلَطالح الشرعي الس اعةمعنى 
يـ  بـذلك الوق  الذي تقـوم فيـه القيامـة, ومُسم : يف االصطالا الشرع  السَّاعةواملراد ب

تفجي الناس يف ساعة, فيموت اطلحم كلهـم بصـيحة واحـدة لسرعة احلساب فيها, أو ألاا 
(1). 

  

                                                 
أليب الفضـل ابـن ( 914, 916/ 0" )لسان العـرب", و(194/ 1" )النهاية يف غري  احلديث واالثر: "انظر( 4)

 .دار الف ر ودار صادر, بريوت. منظور, ط
" ترتيـــ  القـــاموس احملـــي ", و(3/496" )لســـان العـــرب", و(111/ 1" )احلـــديث النهايـــة يف غريـــ : "انظـــر( 1)

 (.هـ4966)لألسناذ الطاهر أ د الزواوي, دار ال ت  العلمية, ( 1/910)
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 .على قرهبا تدلُّ ه  عالمات القيامة اليت تسبقها و : الس اعةفأشراط 
هـ  أسـباهبا : وقيـل. السَّـاعةه الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم رُ ن   ه  ما تُ : وقيل

 .(4)اليت ه  دون معظمها وقيامها 
 :الثة معانطلق على ثتُ  الس اعةو 
وه  موت ا نسان؛ فمن مات؛ فقد قامـ  قيامتـه؛ لدخولـه يف : الصغرى السَّاعة -أ

 .عا  اوخرة
ــاعةو  -ب وهــ  مــوت أهــل القــرن الواحــد, ويؤيــد ذلــك مــا روتــه عالشــة : الوســطى السَّ

ــاعة؛ ســيلوه عــن كــان األعــراب إذا قــدموا علــى رســول اهلل : ر ــ  اهلل عنهــا قالــ  : السَّ
إن يعـ  هـذا   يدركـه امـرم؛ قامـ  : "؟ فنظر إىل أحدث إنسان منهم, فقـالعةالسَّامىت 

 .(9)موهتم, وأن املراد ساعة املخاابني : ؛ أي(1)"علي م ساعت م
 .وه  بعث الناس من قبورهم للحساب وامزاء: ال  ى السَّاعةو  -ج

 :يف القرآن؛ فاملراد هبا القيامة ال  ى السَّاعةوإذا أالق  

 .عن القيامة: ؛ أي[99: األحزاب] {الس اعةَيْسأَُلاَل الن اُس َعْن }: ىلقال تعا

 .اقرتب  القيامة: ؛ أي[4: القمر]{الس اعةاقْ تَ َرَبْت }: وقال تعاىل

                                                 
 (.994, 916/ 0" )لسان العرب", و(194/ 1" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر( 4)
,  "صـــحيح مســـلم", و(مـــم الفـــتح -994/ 44), كتـــاب الرقـــاا, بـــاب ســـ رات املـــوت, "صـــحيح البخـــاري( "1)

 (.مم شرا النووي -64/ 43)كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب قرب الساعة, 
 (999/ 44" )فتح الباري( "9)
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وقــــد ذكــــر اهلل تعــــاىل القيــــامتني الصــــغرى وال ــــ ى يف القــــرآن ال ــــرمي, فتجــــده يـــــذكر 
 .قعةالقيامتني يف السورة الواحدة؛ كما يف سورة الوا

ََ ( 2)ِإَذا َوقَ َع  ْت اْلَواِقَع  ُة }: فقــال تعــاىل: فإنــه ذكــر يف أومــا القيامــة ال ــ ى لَ  ْي
اِفَض    ٌة رَاِفَع    ٌة ( 1)ِلَوقْ َعِتَه    ا َكاِذبَ    ٌة  َوُبس     ْت ( 0) اِإَذا رُج     ْت اأَلْرُ  رَج     ( 5)َِ

 -4: الواقعة] {(0)َثالثًَة  اَواجً وَُكنُتْم َأزْ ( 3) اَفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبث  ( 3) ااْلِحَباُل َبس  

0] . 

فَ لَ    ْوَّل ِإَذا بَ َلغَ    ْت }: مث يف آخرهــــا ذكــــر القيامــــة الصــــغر ى, وهــــ  املــــوت, فقــــال
َوَنْح  ُن َأقْ   َرُب ِإلَْي  ِه ِم  ْنُكْم َوَلِك  ْن َّل ( 10)َوأَنْ   ُتْم ِحيَن ِ  ٍذ تَنظُ  ُروَن ( 15)اْلُحْلُق  وَم 
 [31 -39: الواقعة] {( 13)تُ ْبِصُروَن 

 {(2)َّل ُأْقِس  ُم بِيَ   ْوِم اْلِقَياَم  ِة }: يف ســورة القيامــة, فقــال اكــر القيــامتني أيًضــوذ 

 ., وهذه القيامة ال  ى[4: القيامة]

, وهو [19: القيامة] {(13)َكال  ِإَذا بَ َلَغْت الت  َراِقي }: مث ذكرت املوت, فقال
 .القيامة الصغرى

 .ضيحم املقام عن ذكرهوغري ذلك كثري يف سورة القرآن ال رمي, مما ي
والقيامة ال  ى ه  اليت حنـن بصـدد بيـان أشـرااها الـيت جـاءت فيـث ال تـاب والسـنة 

(4). 

                                                 
تـاج "و( 991/ 44" )فـتح البـاري"لشيحم ا سـالم ابـن تيميـة, و( 191 -199/ 1" )جمموع الفتاوى: "انظر( 4)

 .(964/ 1" )العروس من جواهر القاموس
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 الَصل الثاني

 الس اعةأقسام أشراط 
 :إلى قسمين الس اعةتنقسم أشراط 

 :أشراط صغرى -4
ـــاعةوهـــ  الـــيت تتقـــدم  بيزمـــان متطاولـــة, وت ـــون مـــن نـــوع املعتـــاد؛ كقـــبض العلـــم,  السَّ

 اوحنوها, وقد يظهر بعضـها مصـاحبً ... ظهور امهل, وشرب اطمر, والتطاول يف البنيانو 
 .لألشراط ال  ى, أو بعدها

 :أشراط ك ى -1
, وت ـون غـري معتـادة الوقـوع؛ كظهـور السَّـاعةوه  األمور العظام اليت تظهر قرب قيـام 

 .(4)رهبا , وخروج ييجوج وميجوج, والوع الشمس من مغالدجال, ونزول عيسى 
 من حيث ظهورها إىل ثالثة  السَّاعةوقسم بعض العلماء أشراط 

                                                 
إكمــال املعلــم شــرا صــحيح ", وكتــاب (131/ 49" )فــتح البــاري", و(911ص)للقــراب, " التــذكرة: "انظــر( 4)

: وانظــر. أليب عبــد اهلل حممــد بــن خليفــة األيب املــال  , ابــم دار ال تــ  العلميــة, بــريوت( 04/ 4" )مســلم
أنـــور شـــاه ال شـــمريي للمحـــدث الشـــيحم حممـــد ( 6ص" )التصـــريح مبـــا تـــواتر يف نـــزول املســـيح"مقدمـــة كتـــاب 

امندي, ترتي  تلميذه الشيحم حممد شفيم, وحتقيحم وتعليحم الشيحم عبد الفتاا أبو غدة, ابـم مطبعـة األصـيل, 
 (.هـ4931)حل , نشر م تبة املطبوعات ا سالمية, حبعية التعليم الشرع , 
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 .(4)أقسام 
 .قسم ظهر وانقضى -4
 .قسم ظهر وال زال يتتابم وي ثر -1
 .قسم   يظهر إىل اون -9

الصغرى, وأما القسم الثالث؛ فيشرتخ  السَّاعةفيما القسمان األوالن؛ فهما من أشراط 
 .الصغرى يف األشراط ال  ى وبعض األشراط

  
  

                                                 
لوامــــم البهيـــــة " , ولل ز ــــ( 9ص" )ا شــــاعة ألشــــراط الســـــاعة", و(31, 39/ 49" )فــــتح البـــــاري: "انظــــر( 4)

للعالمة حممد بن أ د السفاريين احلنبلـ , تعليـحم الشـيحم عبـد اهلل بـن عبـد ( 99/ 1" )وسواام األسرار األثرية
الــر ن أبــا بطــني والشــيحم ســليمان بــن ســحمان مــن علمــاء  ــد, مــن منشــورات مؤسســة اطــافقني وم تبتهــا, 

 (. هـ4141)دمشحم, الطبعة الثانية, 
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 الَصل الثالث

 الصغرى الس اعةأشراط 
, وقـد ذكـرت هنـا منهـا مـا ثبـ  االصغرى اليت ذكرها العلمـاء كثـرية جـدً  السَّاعةأشراط 

 -يف حـدود علمـ  القاصـر –الصغرى, وتركـ  مـا   يثبـ   السَّاعةبالسنة أنه من أشراط 
ء عليهــا؛ مــن حيــث الصــحة , وذلــك بعــد النظــر يف هــذه األحاديــث, ومعرفــة كــالم العلمــا

 والضعف, أو قد ي ون هناخ من األشراط ما هو ثاب , و  أالم على حديث ثاب  فيه, 
هذه األشراط بدون ترتي ؛ ألنين   أالم على حديث أو أحاديث تنص  وقد سردتُ 

ما نص العلماء على أنه ظهر وانتهى, مث حتري  يف ذكري لبـاق   على ترتيبها, ذكرت أواًل 
؛ ظهــور الفــنت مقــدم علــى ط بتقــدمي مــا تقتضــ  احلــوادث تقد ــه علــى غــريه, فمــثاًل األشــرا

قـــــبض العلـــــم؛ ألن الفـــــنت ظهـــــرت يف عصـــــر الصـــــحابة, وقـــــدم  قتـــــال الـــــروم علـــــى فـــــتح 
علـى قتـال اليهـود  اُ القسطنطينية؛ ألن اط  جـاء بـذلك, وجعلـ  فـتح القسـطنطينية مقـدمً 

ي ـــون بعـــد  ل, ونـــزول عيســـى ؛ ألن فتحهـــا قبـــل ظهـــور الـــدجايف زمـــن عيســـى 
وبعــض األشــراط يقتضــ  ذكــره يف األخــري؛ ألنــه ال يظهــر إال .... ظهــور الــدجال, وه ــذا

بعد األشراط ال  ى؛ مثل هدم ال عبة على يدي احلبشة, وظهور الريح اليت تقبض أرواا 
 .املؤمنني

هـد الصـحابة قد ظهـرت مباديهـا مـن ع السَّاعةمن أشراط  اومما ينبغ  أن يعلم أن كثريً 
 وهــ  يف ازديــاد, مث صــارت ت ثــر يف بعــض األمــاكن دون بعــض, والــذي يعقبــه قيــام ,

 هو استح ام ذلك, في ون  السَّاعة
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قــبض العلــم ال يقابلــه غــال امهــل الصــرف, وال  نــم مــن ذلــك وجــود االفــة مــن  مــثاًل 
ن أشــراط أهــل العلــم؛ ألاــم ي ونــون حينئــذ مغمــورين يف أهــل امهــل, وقــس عليــه غــريه مــ

 .(4) السَّاعة
 السَّـاعةأن بعض النـاس يفهـم مـن كـون الشـ ءمن أشـراط  اومما ينبغ  التنبيه عليه أيضً 

ب ونــه مـــن   مة؛ فإنــه لــيس كـــل مــا أخــ  , وهــذه القاعـــدة غــري مســلَّ وممنــوع   أنــه حمــذور  
ال, وكون الرعاء يف البنيان, وفشو امل ل  , فإن تطاوُ اأو مذمومً  اي ون حمرمً  السَّاعةعالمات 

واحد ليس حبرام بال شـك, وإ ـا هـذه عالمـات, والعالمـة ال يشـرتط  م  قيم  سسني امرأة منَّ 
م, والواج , وغريه, واهلل أعلم فيها ش ء من ذلك, بل ت ون باطري والشر, واملباا, واحملرَّ 

(1). 
 :الصغرى, وه  كما يل  السَّاعةواون حان الشروع يف ذكر أشراط 

 : بي بعثة الن -2
ففـ  احلـديث عـن : السَّـاعة, وأنـه نـب السَّـاعةأن بعثته دليل على قرب قيام   أخ  
ـــاعةبعثـــ  أنـــا و : " قـــال رســـول اهلل : ؛ قـــال ســـهل  , ويشـــري بإصـــبعيه "كهـــاتني  السَّ
 .(9)فيمد ا 

  السَّاعةبعث  أنا و : " قال رسول اهلل : قال:  وعن أنس 

                                                 
 (49/ 49" )لباريفتح ا: "انظر( 4)
 .وسييه بيان ذلك مفصاًل يف ال الم على قبض العلم وظهور امهل 
 (.416/ 4" )شرا النووي ملسلم( "1)
مــم  -910/ 44), "بعثــ  أنــا والســاعة كهــاتني: " , كتــاب الرقــاا, بــاب قــول النــب "صــحيح البخــاري( "9)

 (.الفتح
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 .(4)الوسطىو م السبابة و : قال". كهاتني
 .(9)السَّاعة (1)بعث  يف نسم: "ابرية موفوعً وعن قيس بن أيب حازم عن أيب جُ 

, فهـو النـب األخـري, فـال يليـه نـب آخـر, وإ ـا  بعثـة املصـطفى  السَّـاعةفـيول أشـراط 
تليـــه القيامـــة كمــــا يلـــ  الســــبابة والوســـطى, ولـــيس بينهمــــا إصـــبم أخــــرى, أو كمـــا يفضــــل 

وأشار  –كهاتني   السَّاعةبعث  أنا و : "على ذلك رواية الرتمذي دلُّ ي, و (1)إحدا ا األخرى
: , ويف روايــة مســـلم(1)"فمــا فضـــل إحــدا ا علــى األخـــرى –أبــو داود بالســبابة والوســـطى 

 فال ". كفضل إحدا ا على األخرى: "ومسع  قتادة يقول يف قصصه: قال شعبةُ "

                                                 
 (.مم شرا النوو -64, 36/ 43)قرب الساعة, , كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب "صحيح مسلم( "4)
بعثــ  يف أول أشــراط : وهــو مــن النســيم, أول هبــوب الــريح الضــعيفة؛ أي: "قــال ابــن األثــري(: نســم الســاعة( )1)

بعثـــ  يف ذوي أرواا خلقهـــم اهلل تعـــاىل قبـــل اقـــرتاب : هـــو حبـــم نســـمة؛ أي: وقيـــل. الســـاعة, و ـــعف جميئهـــا
 (.14, 16/ 1" )النهاية يف غري  احلديث". "يف بين آدم يف آخر الن ء: الساعة؛ كينه قال

 ".صحيح: "قال األلبات(. 1/ 191/ 1" )املعرفة", وابن منده يف (19/ 4" )ال ي"رواه الدواليب يف ( 9)
 ., و  يعزه لغريه-"الفتح ال بري"كما يف   -"ال ي"واحلديث رواه احلاكم يف 

( 193/ 1" )سلســـــــلة األحاديـــــــث الصـــــــحيحة", و(1316ا( )9/3" )صـــــــحيح امـــــــامم الصـــــــغري: "انظـــــــر 
 (.343ا)

/ 9" )حتفة األحوذي شرا الرتمذي", و(916/ 44" )فتح الباري", و (919, 911ص" )التذكرة: "انظر( 1)
194.) 

: , وقـال(194, 116/ 9), "بعث  أنا والسـاعة كهـاتني: " , باب ما جاء يف قول النب "جامم الرتمذي( "1)
 ".صحيح هذا حديث حسن"
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 .(4)"أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة
ألنه نب آخر الزمان, وقد بعث وليس بينه وبني القيامة :  أوما النب : "بقال القرا

 .(1)"نب

َِ   اَتَم }: قـــال تعـــاىل َم   ا َك   اَن ُمَحم    ٌد أَبَ   ا َأَح   ٍد ِم   ْن رَِج   اِلُكْم َوَلِك   ْن َرُس   وَل الل    ِه َو

 .[14: األحزاب] {الن ِبيِّينَ 

 :موت النبي  -1
قال : ؛ قال فف  احلديث عن عوف بن مالك  ,النب  موتُ  السَّاعةمن أشراط 

 .احلديث (9)..."موه: السَّاعةبني يدي  ااعدد ستً : "رسول اهلل 
من أعظم املصال  اليت وقعـ  علـى املسـلمني, فقـد أظلمـ   فقد كان موت النب 

نيا  .عندما مات عليه الصالة والسالم يف عيون الصحابة  الدُّ
املدينـة؛ أ ـاء  ن اليـوم الـذي دخـل فيـه رسـول اهلل ملـا كـا: "قال أنس بن مالـك 

منهــا كــل شــ ء, فلمــا كــان اليــوم الــذي مــات فيــه؛ أظلــم منهــا كــل شــ ء, ومــا نفضــنا عــن 
 .(1)"حىت أن رنا قلوبنا –وإنا لف  دفنه  –األيدي  رسول اهلل 

يريـــد أاـــم وجـــدوها تغـــريت  عمـــا عهـــدوه يف حياتـــه مـــن األلفـــة, : "قـــال ابـــن حجـــر   
 .(1)"اء, والرا؛ لفقدان ما كان  دهم به من التعليم والتيدي والصف

                                                 
 (.مم شرا النووي -36/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب قرب الساعة, "صحيح مسلم( "4)
 (.919ص" )التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اوخرة( "1)
 (.مم الفتح -100/ 9), كتاب امزية واملوادعة, باب ما حيذر من الغدر, "صحيح البخاري( "9)
هـــذا حـــديث : ", وقـــال الرتمــذي(مـــم حتفــة األحـــوذي -33, 30/ 44)ناقـــ , , أبــواب امل"جــامم الرتمـــذي( "1)

 ".صحيح غري 
ــــال شــــعي  األرنــــايوط , حتقيــــحم شــــعي  (41/14)للبغــــوي, " شــــرا الســــنة: "انظــــر". إســــناده صــــحيح: "وق

 .األرنايوط
". قلوبنـا ما نفضـنا أيـدينا مـن دفنـه حـىت أن رنـا: قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد: "قال ابن حجر

 (.416/ 3" )الفتح"
 (. 3/416" )فتح الباري( "1)
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 انقطــم الــوح  مــن الســماء؛ كمــا يف جــواب أم أ ــن أليب ب ــر وعمــر   فبموتــه 
ما يب يك؟ ما عند : ", فلما انتهيا إليها؛ ب  , فقاال ماعندما زاراها بعد موت النب 

, م أن مـــا عنـــد اهلل خـــري لرســـوله مـــا أب ـــ  أن ال أكـــون أعلـــ: فقلـــ . اهلل خـــري لرســـوله
فهيجتهمــا علــى الب ــاء, فجعــال يب يــان . ول ــين أب ــ  أن الــوح  قــد انقطــم مــن الســماء

 .(4)"معها
ألن اهلل تعـاىل   ي تـ  اطلـود يف : فقد مات عليه الصالة والسـالم كمـا  ـوت النـاس

نياهذه احلياة  َوَم ا }: قـال تعـاىل ألحد من اطلـحم, بـل هـ  دار ممـر ال دار مقـر؛ كمـا الدُّ
الِ  ُدوَن  ٍَ ْل  َد َأفَ  ِإْيْن ِم  ت  فَ ُه  ْم اْل ٍُ ٍَ َذائَِق  ُة ( 50)َجَعْلنَ  ا لَِبَش  ٍر ِم  ْن قَ ْبِل  اَل اْل   َْ ُك  لُّ نَ 

َنا تُ ْرَجُعوَن  َنًة َوِإلَي ْ ْيِر ِفت ْ ٍَ ُلوُكْم بِالش رِّ َواْل  .[91 -91: األنبياء] {(53)اْلَمْوِت َونَ ب ْ
الـيت تبـني أن املـوت حـحم, وأن كـل نفـس ذالقـة املـوت, حـىت إىل غري ذلك من اويـات 

 .ولو كان سيد اطلحم وإمام املتقني حممد 
 مث بعده ... أول أمر دهم ا سالم: "وكان موته كما قال القراب

                                                 
مــم  -44, 6/ 49), بــاب فضــالل أم أ ــن ر ــ  اهلل عنهــا, , كتــاب فضــالل الصــحابة "صــحيح مســلم( "4)

 (.شرا النووي



 

 

 70 اعة أشراط الس  

انقطــم الــوح , وماتــ  النبــوة, وكــان أول ظهــور الشــر  مــوت عمــر, فبمــوت النــب 
 .نقطاع اطري, وأول نقصانهبارتداد العرب, وغري ذلك, وكان أول ا

 :  قال أبو ب ر الصديحم 
َُ جَ  ن  هِ ى بِ عنَ تُ   هن بعدِ مِ  ادثٌ وَ حَ  ن  ثَ حدُ لتَ فَ   وردُ وان  و

 :ة بن  عبد املطل  ر   اهلل عنهاوقال  صفيَّ  
 (1)يا آتِ  (2)ر ِ ى من الهَ ِشَ ا أَ مَ  ن  ولكِ  هقدِ ي لََ بِ ي الن  ما أبكِ  لعمركَ 

 :فت  بيت المقدس -5
أنـه  فتح بي  املقدس, فقد جاء يف حديث عوف بن مالـك  السَّاعةن أشراط وم 
ـــاعةبـــني يـــدي  ااعـــدد ســـتً : " قـــال رســـول اهلل : قـــال فـــتح بيـــ  : (فـــذكر منهـــا... )السَّ

 .(9)"املقدس
  فــتح بيــ  املقــدس ســنة ســ  عشــرة مــن امجــرة؛   ففــ  عهــد عمــر بــن اططــاب 

بنفســه, وصــاحل أهلهــا, وفتحهــا,  مــر كمــا ذهــ  إىل ذلــك ألمــة الســري, فقــد ذهــ  ع
 .(1)يف قبلة بي  املقدس اواهرها من اليهود والنصارى, وبي هبا مسجدً 

مسعـــ  عمـــر بـــن اططـــاب يقـــول : "وروى ا مـــام أ ـــد مـــن اريـــحم عبيـــد بـــن آدم؛ قـــال
 إن أخذت : أين ترى أن أصل ؟ فقال: (1)ل ع  األحبار 

                                                 
 .هو القتل؛ كما سييه(: امرج( )4)
 (.69 -90ص)يحم حسن, لصد" ا ذاعة: "وانظر. بتصرف بسي  ( 994, 916ص)للقراب, " التذكرة("1)
 .رواه البخاري, وتقدم تريه قريًبا(9)
 (. 10 -0/11" )البداية والنهاية: "انظر( 1)
ـــار علمـــاء أهـــل ال تـــاب, أســـلم يف زمـــن أيب ب ـــر ( 1) ـــة العلـــم, ومـــن كب هـــو كعـــ  بـــن مـــاتم احلمـــريي, مـــن أوعي

وقـد جـاوز املئـة , وكـان كثـري  الصديحم, وقدم املدينة زمن عمـر, مث سـ ن الشـام, ومـات يف خالفـة عثمـان 
الروايـة لإلسـراليليات, وقســم كبـري منهــا ال يصـح السـند بــه إليـه, ولــيس لـه يف البخـاري روايــة, ويف مسـلم روايــة 

 .أليب هريرة عنه
" تــــــذكرة احلفــــــاظ", و(114 -193/ 3" )هتــــــذي  التهــــــذي ", و(491/ 1" )تقريــــــ  التهــــــذي : "انظــــــر 

(4/11.) 
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 ـاهي  : فقـال عمـر. بـني يـديك عين؛ صلي  خلف الصخرة, ف ان  القـدس كلهـا
, فتقدم إىل القبلة, فصلى, مث جاء, اليهودية, ال, ول ن أصل  حيث صلى رسول اهلل 

 .(4)"فبس  رداءه, ف نس ال ناسة يف رداله, وكنس الناس
 .(1)طاعون عمواس -0

: .... السَّاعةبني يدي  ااعدد ستً : "جاء يف حديث عوف بن مالك السابحم قوله 
 .(1)الغنم  (1)ييخذ في م كقعاص  (9)مث موتان :( افذكر منه)

 إن هذه اوية ظهرت يف ااعون عمواس يف : يقال: "قال ابن حجر

                                                 
  ".إسناده حسن: ", حتقيحم أ د شاكر, وقال(194ا( )196, 4/193" )مسند ا مام أ د( "4)
 .بلدة يف فلسطني, على ستة أميال من الرملة, على اريحم بي  املقدس(: عمواس(  )1)

 (.410/ 1" )معجم البلدان: "انظر
 .هو املوت ال ثري الوقوع: ؛ بضم امليم وس ون الواو(موتان( )9)
 (.103/ 9" )فتح الباري: "انظر 
داء ييخـــذ : عقـــاس؛ بضـــم العـــني املهملـــة, وتفيـــف القـــاف, وآخـــره مهملـــة: ؛ بالضـــم, ويقـــال فيـــه(قعـــاص( )1)

 .الدواب, فيسيل من أنوفها ش ء, فتموت فجية
 (.9/103" )فتح الباري", و(1/33" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر

 .رواه البخاري, وتقدم تريه قريًبا( 1)



 

 

 71 اعة أشراط الس  

 .(4)"خالفه عمر, وكان ذلك بعد فتح بي  املقدس
وقــم اــاعون يف   (1)ففــ  ســنة مثــان عشــرة للهجــرة علــى املشــهور الــذي عليــه اممهــور 

ومـــن  فمـــات فيـــه خلـــحم كثـــري مـــن الصـــحابة  كـــورة عمـــواس, مث انتشـــر يف أرد الشـــام,
مـن املسـلمني, ومـات فيـه مـن  ابلـ  عـدد مـن مـات فيـه سسـة وعشـرون  ألًفـ: غريهم؛ قيـل
أبو عبيدة عامر بن امراا, أمني هذه األمة, : املشهورين

(9). 

 : استَاضة المال واَّلستغناء عن الصدقة -3
ــاعةاال تقــوم : "قــال أن رســول اهلل  عــن أيب هريــرة   حــىت ي ثــر فــي م املــال,  لسَّ

ال أرب ي : فيفيض, حىت يهم رب املال من يقبله منه صدقة, ويدعى إليه الرجـل, فيقـول
 .(1)"فيه

ليـيتني علـى النـاس زمـان يطـوف الرجـل فيـه : "؛ قـال عـن النـب  عن أيب موسى 
 .(1)"ييخذها منه ابالصدقة من الذه , مث ال يد أحدً 

 سيعط  هذه األمة, ويفتح عليها من كنـوز األرد, وأن ملـك أن اهلل تعاىل وأخ  
: قـال أن رسـول اهلل  أمته سيبل  مشارا األرد ومغارهبا, فف  احلديث عـن ثوبـان 

 ي األرد,  (9)إن اهلل زوى "

                                                 
 .(9/103" )فتح الباري( "4)
 (. 0/64" )البداية والنهاية : "انظر( 1)
 (.0/61" )لبداية والنهاية", و(413, 1/410" )معجم البلدان: "انظر( 9)
,  كتـاب الزكـاة, بـاب كـل نـوع "صـحيح مسـلم", و(مم الفـتح -34/ 49), كتاب الفنت " صحيح البخاري( "1)

 (.مم شرا النووي -0/69)من املعروف صدقة, 
 (.مم شرا النووي -0/69)تاب الزكاة, باب كل نوع من املعروف صدقة, , ك"صحيح مسلم( "1)
األرد, وقرهبـــا حـــىت رأى مشـــارقها  حبعتـــه, واملعـــي أن اهلل حبـــم لـــه : زويتـــه أزويـــة زيًـــا؛ أي: يقـــال(: زوي( )9)

 .ومغارهبا
 (.914, 1/914" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
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فرأي  مشارقها ومغارهبا, وإن أميت سيبل  مل هـا مـا زوي ي منهـا, وأعطيـ  ال نـزين 
 .(4)"األ ر واألبيض

 .(1)" وإت قد أعطي  مفاتيح خزالن األرد, أو مفاتيح األرد: "قال و  
, إذا أتــاه رجــل, فشــ ا إليــه بينمــا أنــا عنــد النــب : ؛ قــال وعــن عــدي بــن حــا  

: قل ". هل رأي  احلرية؟! يا عدي: "الفاقة, مث أتاه آخر, فش ا إليه قطم السبيل, فقال
بك حياة لرتين الظعينة ترحتل من احلرية حىت  فإن اال : "قال.   أرها, وقد أنبئ  عنها

ايـئ (9)فـيين دعـار : قل  فيمـا بيـين وبـني نفسـ ". إال اهلل اتطوف بال عبة ال تاف أحدً 
كسرى بن : قل ". ولئن اال  بك حياة لتفتحن كنوز كسرى! "الذين قد سعروا البالد؟

رج مـلء كفـه مـن ولـئن االـ  بـك حيـاة لـرتين الرجـل خيـ. كسـرى بـن هرمـز: "قال! هرمز؟
 ...".يقبله منه اذه  أو فضة؛ يطل  من يقبله منه؛ فال يد أحدً 

فرأيـ  الظعينـة ترحتـل مـن احلـرية حـىت تطـوف بال عبـة, ال تـاف إال اهلل, : قال عدي 
وكنـ  فــيمن افتـتح كنــوز كســرى بـن هرمــز, ولــئن االتـا ب ــم حيـاة لــرتون مــا قـال النــب أبــو 

 .(1)؛ خيرج ملء كفه القاسم 

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/49)لساعة, , كتاب الفنت وأشراط ا"صحيح مسلم( "4)
 (.مم شرا النووي -41/10)وصفته,   , كتاب الفضالل, باب حود نبينا "صحيح مسلم( "1)
  
 .وهو اطبيث املفسد, واملراد هبم هنا قطاع الطريحم: مفرده داعر(: دعار( )9)

 (.446/ 1" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر
, (مـــم الفــــتح -944, 944/ 9) , بــــاب عالمـــات النبـــوة يف ا ســــالم, , كتــــاب املناقـــ"صـــحيح البخـــاري( "1)

, حتقيــــحم شــــعي  (99-41/94), كتــــاب الفـــنت, بــــاب مــــا ي ـــون مــــن كثــــرة املـــال والفتــــوا, "شـــرا الســــنة"و
 .األرنايوط
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بسـب   , ف ثـر املـال يف عهـد الصـحابة  فقد حتقحم كثـري ممـا أخ نـا بـه الصـادا 
مــا وقــم مــن الفتــوا, واقتســموا أمــوال الفــرس والــروم, مث فــاد املــال يف عهــد عمــر بــن عبــد 

 .العزيز ر ه اهلل, ف ان الرجل يعرد املال للصدقة, فال يد من يقبله
ال : الرجل ماله, فيقول الـذي يعـرد عليـهوسي ثر  املال يف آخر الزمان, حىت يعرد 

 .إرب ي ربه
؛ مــن كثــرة  (4)إشــارة إىل مــا ســيقم يف زمــن املهــدي وعيســى  –واهلل أعلــم  –وهــذا 

 .األموال, وإخراج األرد ل كتها وكنوزها
تقـــ ء األرد أفـــالذ  : "قـــال رســـول اهلل : ؛ قـــال ففـــ  احلـــديث عـــن أيب هريـــرة 
يف هـــذا : فيجـــ ء القاتـــل, فيقـــول: "قـــال". ه  والفضـــةكبـــدها أمثـــال األســـطوان مـــن الـــذ
يف هــــذا : يف هـــذا قطعـــ  ر ـــ , ويـــ ء الســـارا فيقـــول: قتلـــ , ويـــ ء القـــاام فيقـــول

 .(1)" اقطع  يدي, مث يدعون ه فال ييخذون منه شيئً 
وذكر ابن حجر أنه حيتمل أن ي ون اسـتغناء النـاس عـن املـال وتـركهم لـه وقـ  خـروج 

س بيمر احلشر, فال يلتف  أحد حينئذ إىل املال, بل يقصد أن يتخفف النار واشتغال النا
 .ما استطاع

ومــا ذكــره ابــن حجــر مــن اســتغناء النــاس عــن املــال الشــتغامم بــيمر احلشــر ال ينــايف أن 
, ي ون الستغنالهم سب  آخر, وهو كثرة املال؛ كما حيصل يف زمن املهدي وعيسى 

 .بسببني خمتلفني, واهلل أعلم –وإن تباعدا  -وبذلك ي ون االستغناء يقم يف زمنني

                                                 
 (.33, 49/30" )فتح الباري: "انظر ( 4)
: وانظــر(. مــم شــرا النــووي -41/63), كتــاب الزكــاة, بــاب كــل نــوع مــن املعــروف صــدقة, "صــحيح مســلم( "1)

 (.49/33" )فتح الباري"
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 :ظهور الَتن -3 
حبم فتنـة, وهـ  االبـتالء واالمتحـان واالختبـار, مث كثـر اسـتعماما فيمـا أخرجـه : الفنت 

االختبـــار للم ـــروه, مث أالقـــ  علـــى كـــل م ـــروه أو آيـــل إليـــه؛ كـــا مث؛ وال فـــر, والقتـــل, 
 .(4)والتحريحم, وغري ذلك من األمور امل روهة 

ظهـور الفـنت العظيمـة الـيت يلتـبس فيهـا احلـحم  السَّـاعةأن من أشراط  وقد أخ  النب 
ويصـــبح   ا, و ســـ  مؤمنًـــاو ســـ  كـــافرً  ابالبااـــل, فتزلـــزل ا  ـــان, حـــىت يصـــبح الرجـــل مؤمنًـــ

:  مث تن شـف ويظهـر غريهـا, فيقـول. هـذه مهل ـيت: , كلمـا ظهـرت فتنـة؛ قـال املـؤمناكـافرً 
 .السَّاعةال الفنت تظهر يف الناس إىل أن تقوم وال تز . هذه , هذه

إن بـني يـدي : " قـال رسـول اهلل : ؛ قالفف  احلديث عن أيب موسى األشعري 
ـــاعة  ا, و ســـ  مؤمًنـــاو ســـ  كـــافرً  اكقطـــم الليـــل املظلـــم, يصـــبح الرجـــل فيهـــا مؤمنًـــ  افتنًـــ السَّ

مــن املاشــ , واملاشــ  فيهــا , القاعــد فيهــا خــري مــن القــالم, والقــالم فيهــا خــري اويصــبح كــافرً 
خـــري مـــن الســـاع , ف ســـروا قســـي م, وقطعـــوا أوتـــاركم, وا ـــربوا بســـيوف م احلجـــارة؛ فـــإن 

 ".دخل على أحدكم؛ فلي ن كخري ابين آدم
 .(1)" املستدرخ"رواه ا مام أ د, وأبو داو, وابن ماجه, واحلاكم يف   

                                                 
 (.49/9" )فتح الباري", و(144, 9/144" )النهاية", و(914 -49/940" )لسان العرب: "انظر( 4)
مــم عــون  -44/900" )ســنن أيب داود", و (هبامشــه منتخــ  كنــز العمــال -1/143" )مســند ا مــام أ ــد( "1)

هــــذا حـــديث صــــحيح : ", وقـــال(1/114" )مســــند احلـــاكم"و, (1/4944" )ســـنن ابــــن ماجـــه", و(املعبـــود
/ 1" )صـحيح امـامم الصـغري: "انظـر. واحلديث صححه األلبـات. , وس   عنه الذهب"ا سناد, و  خيرجاه

 (.1411ا( )469
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كقطـم   اادروا باألعمال فتنًـب: "قال وروى ا مام مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل 
, يبيــم دينــه اويصــبح كــافرً  ا, أو  ســ  مؤمنًــاو ســ  كــافرً  االليــل املظلــم؛ يصــبح الرجــل مؤمنًــ

نيابعرد من   .(4)" الدُّ
؛ اليلـة فزًعـ اسـتيقظ رسـول اهلل : ور   اهلل عنها؛ قال وعن أم سلمة زوج النب 

اذا أنــــزل اهلل مــــن الفــــنت؟ مــــن يــــوقظ مــــا أنــــزل اهلل مــــن اطــــزالن؟ ومــــ! ســــبحان اهلل: "يقــــول
نيال ـــــ  يصـــــلني؟ رب كاســـــية يف  –يريـــــد أزواجـــــه  –صـــــواح  احلجـــــرات  عاريـــــة يف  الـــــدُّ

 .(1)رواه البخاري ". اوخرة
نــادى منــادي رســول اهلل : وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ر ــ  اهلل عنهمــا؛ قــال

 :فاجتمعنــا إىل رســول اهلل . الصــالة جامعــة ي ــن نــب قبلــ  إال كــان إنــه  : "فقــال 
أمتـه علـى خـري مـا يعلمـه مـم, وينـذرهم شـر مـا يعلمـه مـم, وإن أمـت م  يدلُّ عليه أن  احقً 

هــذه جعــل عافيتهــا يف أومــا وسيصــي  آخرهــا بــالء وأمــور تن رواــا, وهــ ء الفتنــة, فريقــحم 
النار فمن أح  أن يزحزا عن ... هذه, هذه: , وه ء الفتنة, فيقول املؤمنابعضها بعضً 

 .(9)رواه مسلم ". ويدخل امنة؛ فلتيته منيته, وهو يؤمن باهلل واليوم اوخر
 أمته من الفنت,  , فقد حذر النب اوأحاديث الفنت كثرية جدً 

                                                 
مم شرا  -1/499), كتاب ا  ان, باب احلث على املبادرة باألعمال قبل تظاهر الفنت, "صحيح مسلم( "4)

 (.النووي
 (.مم شرا النووي -49/14), كتاب الفنت, باب ال ييه زمان إال الذي بعده شر منه, "صحيح البخاري( "1)

مـــم  -199, 41/191), كتـــاب ا مـــارة, بـــاب وجـــوه الوفـــاء ببيعـــة اطليفـــة األول فـــاألول, "صـــحيح مســـلم( "9)
 (. شرا النووي
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وأمـــر بـــالتعوذ منهـــا, وأخـــ  أن آخـــر هـــذه األمـــة سيصـــيبها بـــالء وفـــنت عظيمـــة, ولـــيس 
, ولزوم حباعة املسلمني, وهم أهل السنة هنالك عاصم منها؛ إال ا  ان باهلل واليوم اوخر

: , واالبتعــــاد عــــن الفــــنت, والتعــــوذ منهــــا, فقــــد قــــال عليــــه الصــــالة والســــالم-وإن قلــــوا  –
 . عن زيد بن ثاب   (4)رواه مسلم ". وتعوذوا باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن"

 :ظهور الَتن من المشر  -أ
منبعهــا مــن املشــرا, مــن حيــث يطلــم قــرن أكثــر الفــنت الــيت ظهــرت يف املســلمني كــان 
 .الشيطان, وهذا مطابحم ملا أخ  به نب الر ة 

وهـــو  فقـــد جـــاء يف احلـــديث عـــن ابـــن عمـــر ر ـــ  اهلل عنهمـــا أنـــه مســـم رســـول اهلل 
أال  إن ا لفتنة ها هنا, أال إن الفتنة ها هنا, من حيث يطلم قرن : "مستقبل املشرا يقول

 .(9)ن رواه الشيخا. (1)" الشيطان
؛ "رأس  ال فر مـن هـا هنـا, مـن حيـث يطلـم قـرن الشـيطان: "ويف رواية ملسلم أنه قال

 .(1)املشرا : يعين
 اللهم بارخ لنا يف : " دعا النب : وعن ابن عباس ر   اهلل عنهما؛ قال

                                                 
مقعــد امليـــ  عليــه وإثبـــات عــذاب القـــ  , كتـــاب امنــة وصـــفة نعيمهــا وأهلهـــا, بــاب عـــرد "صــحيح مســلم( "4)

 (.مم شرا النووي –( 149/ 40)والتعوذ منه, 
إن الشــيطان يقــرن رأســه : وقيــل. قــوة الشــيطان وأتباعــه, أو أن للشــمس قــرن علــى احلقيقــة(: قرنــ  الشــيطان( )1)

 .بالشمس عند الوعها ليقم سجود عبدهتا له
 (.49/19" )فتح الباري: "انظر 
, (مــم الفــتح -11/ 49), "الفتنــة مــن قبــل املشــرا: ", كتــاب الفــنت, بــاب قــول النــب "يصــحيح البخــار ( "9)

 (.مم شرا النووي -43/94), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم"و
 (.مم شرا النووي – 91, 94/ 43), كتاب الفنت, "صحيح مسلم( "1)
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ويف ! يـــا نـــب اهلل: فقـــال رجـــل مـــن القـــوم". صـــاعنا ومـــدنا, وبـــارخ لنـــا يف شـــامنا و ننـــا
 .(4)" إن هبا قرن الشيطان, وهتيه الفنت, وإن امفاء باملشرا: "قال. عراقنا

للفرقة بني  اوأول الفنت كان منبعها من قبل املشرا, ف ان ذلك سببً : "قال ابن حجر
 .(1)" املسلمني, وذلك مما حيبه الشيطان ويفرا به, وكذلك البدع نشيت من تلك امهة

ض, والباانيـــــة, والقدريـــــة, وامهميـــــة, فمـــــن العـــــراا ظهـــــر اطـــــوارج, والشـــــيعة, والـــــرواف
واملعتزلــــة, وأكثــــر مقــــاالت ال فــــر كــــان منشــــؤها مــــن املشــــرا؛ مــــن جهــــة الفــــرس اجملــــوس؛  

 , (1), واملزدكية(1), واملانوية (9)كالزردشتية

                                                 
 .رواه الط ات, ورواته ثقات( 4)

للحافظ ابن حجر, حتقيحم عبد اهلل بن السيد أ ـد بـن حجـاج, مطعبـة ( 30ص) "خمتصر الرتغي  والرتهي "
 (.هـ4141)التقدم, الناشر م تبة السالم, القاهرة, الطبعة الرابعة, 

 (.49/10" )فتح الباري( "1)
هم أصحا ب زردش  بن يورش , وأبـوه مـن أذربيجـا, ومـن عقيـدهتم أن النـور والظلمـة أصـالن (: الزردشتية( )9)

إن البـاري تعـاىل هـو خـالحم النـور والظلمـة ومبـدعهما, : ادان, و ا مبدأ موجودات العا , وزردش  يقـولمتض
 .والزردشتية حباعة منظمة, وما درجات ومرات , وموانهم فارس

للــدكتور عبــد ( 11ص" )وجــاء دور اجملــوس"للشهرســتات, وكتــاب ( 190, 4/199" )امللــل والنحــل: "انظــر 
 .اهلل الغري 

هـــم أصـــحاب مــات بـــن فاتـــك اجملوســـ , وعقيــدهتم أن العـــا  خملـــوا مـــن أصــلني قـــد ني  ـــا النـــور (: املانويــة)( 1)
 (.4/111" )امللل والنحل: "انظر. والظلمة

أصــحاب مــزدخ بــن بافــداد, الــذي دعــا إىل ا باحيــة واشــرتاخ النــاس يف النســاء واألمــوال, وليســ  (: املزدكيــة( )1)
 .تداًدا للمزدكيةالشيوعية احلديثة إ  ام

 (.16 -10ص" )وجاء دور اجملوس", وكتاب (4/116" )امللل والنحل: "انظر 
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إىل ...  (1), والبهاليــة (9)القاديانيــة : اولــيس آخــرً  ا, وأخــريً (1)ة , والبوذيَّــ(4)وامندوســية 
 .امةذاه  امدَّ غري ذلك من امل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ديانـــة اممهـــرة العظمـــى يف امنـــد اون, وقـــد  جـــاء هبـــا اوريـــون عنـــدما فتحـــوا امنـــد, ولـــيس مـــا (: امندوســـية( )4)

قــات, أعالهــا ال ا ــة, مؤســس معــني, وهــ  جمموعــة عقالــد, ومــم آمــة كثــرية, ويقســمون النــاس إىل أربــم اب
, وهـو عبـارة عـن تـاريحم ل،ريـني, وهـم ابقـة ال ا ـة, وفيـه "الويـدا"وأدناها املنبوذون, ومـم كتـاب مقـدس امسـه 

 .جمموعة تعاليم
 .أل د شلب( 16 -1/19" )أديان امند ال  ى/ مقارنة األديان: "انظر

, ودعوتــه تقــوم علــى التقشــف, والزهــد, (بــوذا)تســمى بـــ, مث (ســيد هارتــا)مؤســس هــذا النحلــة امســه (: البوذيــة( )1)
 ., وبوذا ال يؤمن بوجود إله-والتناسحم أساس أديان امند  –والريا يات, ويقول بالتناسحم 

 .وقد امتزج  البوذية بالنهدوسية, وذاب  فيها, وأصبح بوذا من آمة امندوس 
 (.404 -1/490" )أديان امند ال  ى/ مقارنة األديان: "انظر 
نسـبة إىل مؤسسـها املـريزا غـالم أ ـد القاديـات, وكـان ظهـور هـذه النحلـة يف أواخـر القـرن التاسـم (: القاديانية( )9)

بباكستان, وادعـى النبـوة, وأنـه املسـيح املوعـود, وسـاعده ا ن ليـز ( بنجاب)عشر امليالدي يف امند, يف إقليم 
عـــة احل ومـــة ال يطانيـــة, وأن نـــزول عيســـى مـــن نســـه يف نشـــر دعوتـــه, ومـــن أباايلـــه نســـحم امهـــاد, وفـــرد اا

 (.م4643)إن عيسى ما مات؛ فقد أشرخ, وكان هالكه سنة : النصارى, ومن قال
, "القاديانيــــة ثــــورة علــــى النبــــوة وا ســــالم"للشــــيحم منظــــور أ ــــد الباكســــتات, و" القاديــــات ومعتقداتــــه: "انظــــر 

 .أليب احلسن الندوي؛ كال ا "القاديات والقاديانية دراسة وحتليل"و
, (الباب)مؤسس هذه النحلة رجل من فارس, امسه املريزا عل  حممد الشريازي, الذي لق  نفسه بـ(: البهالية( )1)

وقد سجنته ح ومة فارس, مث قتلته, وخلفه أحد أتباعه, وهو هباء اهلل مـريزا حسـني علـ , ومـن عقالـده نسـحم 
 ".ال تاب األقدس"النبوة, وله كتاب مساه القرآن, وهدم ال عبة, وإبطال احله, وادعى 

 ".هباء يا إم : "نشراهتم( إكليشة)وقد تطور مذه  البهاليني حىت ادعوا أن البهاء إله, فقد كان نق   
, جمموعــة رســالل مماعــة مــن ال تــاب املســلمني, ابــم امل تــ  "دراســات عــن البهاليــة والبابيــة"كتــاب : انظــر 

 ., دمشحم(هـ4960)الثانية, . ا سالم , ط
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؛ فإن ظهور  التتار يف القرن السابم امجري كان مـن املشـرا, وقـد حـدث علـى اوأيضً 
 .أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون يف كت  التاريحم

للفــنت والشـرور والبـدع واطرافـات وا حلـاد, فالشــيوعية  اوإىل اليـوم ال يـزال املشـرا منبًعـ
ركزها روسيا والصني الشيوعية, و ا يف املشرا, وسي ون ظهور الدجال وييجوج امللحدة م

 .وميجوج من جهة املشرا, نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن
اليت نـص عليهـا  السَّاعةوال بد ي هنا من أن أنبه على أن بعض الفنت هو من أشراط 

 لم بإياز عن بعض الفـنت العظيمـة ؛ كوقعة صفني, وظهور اطوارج, وسيت رسول اهلل 
 .يف تفريحم املسلمني, وظهور الشر العظيم االيت كان  سببً 

 :مقتل عثمان بن عَان  -ب
بعد مقتل أمري املؤمنني عمر بن اططاب  لقد كان ظهور الفنت يف عهد الصحابة  

 ًدون الفنت, فلما قتل  امغلقً  ا؛ فإنه كان باب ا عاهتُ هر دُ ؛ ظهرت الفنت العظيمة, وظ
ممـــن   يـــتم ن ا  ـــان مـــن قلبـــه, وممـــن كـــان مـــن املنـــافقني الـــذي يظهـــرون للنـــاس اطـــري, 

 .ويبطنون الشر وال يد مذا الدين
أي ـم حيفـظ قـول : ؛ قالأن عمر بن اططاب  عن حذيفة " الصحيحني"فف  
قـال . رئ؛ إنك مـهات  : قال. أنا أحفظ كما قال: يف الفتنة؟ فقال حذيفة رسول اهلل 
 الرجل  فتنةُ : "رسول اهلل 
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". يف أهلــه ومالــه وجــاره ت فرهــا الصــالة والصــدقة واألمــر بــاملعروف والنهــ  عــن املن ــر
ال بــيس عليــك ! يــا أمــري املــؤمنني: قــال. ليســ  هــذه, ول ــن الــيت  ــوج كمــوج البحــر: قــال

: قال. , بل ي سرال: يفتح الباب أو ي سر؟ قال: قال. امغلقً  امنها, إن بينك وبينها بابً 
نعم؛ كما أن دون غد الليلة, إت حدثتـه : علم الباب؟ قال: قلنا. ذلك أحرى أن ال يغلحم

: مـن البـاب؟ قـال: , فسـيله, فقـالافهبنـا أن نسـيله, وأمرنـا مسـروقً . ليس باألغـالي  احديثً 
 .(4)عمر 

ـــعمـــر, وكُ  ل  ت ـــ, فقـــد قُ  وكـــان مـــا أخـــ  بـــه الصـــادا املصـــدوا  هـــرت البـــاب, وظ ر  س 
الفنت, ووقم البالء, ف ان أول فتنة ظهرت ه  قتل اطليفة الراشد ذي النـورين عثمـان بـن 

عاة الشر, الذين تيلبوا عليه من العراا ومصر, ودخلوا املدينـة, عفان على يد االفة من دُ 
 . (1)وقتلوه وهو يف داره 
صحابة عن قتال , ومذا ص  واى الأنه سيصيبه بالء    لعثمان   وقد ذكر النب 

 . (9)ن أجله م   م  د   راا  اطارجني عليه؛ ك  ال يُ 
 من حـوال    إىل حال    خرج النب : قال فف  احلديث عن أيب موسى األشعري 

كمــا أنــ ؛ حــىت أســتيذن : فجــاء عثمــان, فقلــ ُ :( فــذكر احلــديث إىل أن قــال... )املدينــة
 الذن له, : "فقال النب . لك

                                                 
صــــحيح ", و(مــــم الفــــتح -941, 949/ 9), كتــــاب املناقــــ , بــــاب عالمــــات النبــــوة, "صــــحيح البخــــاري( "4)

 (.مم شرا النووي – 40, 43/49), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "مسلم
 (.464 -404/ 0" )البداية والنهاية: "انظر تفصيل ذلك يف( 1)
 , حتقيحم وتعليحم حم  الدين(490 -491ص" )العواصم من القواصم: "انظر( 9)
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 .(4)" هُ صيبُ يُ  ها بالء  ره بامنة معوبشم 
ن ح  ؛ ل ــون عمــر    ــت  اعثمــان بــذكر الــبالء مــم أن عمــر قتــل أيًضــ  بالنَّــ وخــصَّ "

  القوم الذين أرادوا منه أن ينخلم مـن ا مامـة بسـب  به عثمان؛ من تسلُّ  ن  ح  مبثل ما امتُ 
 .(1)" ور والظلم؛ بعد إقناعه مم, ورده عليهمما نسبوه إليه من ام  

ـــال بـــني الصـــحابة, وانتشـــرت الفـــنت  عثمـــان  ومبقتـــل انقســـم املســـلمون, ووقـــم القت
ب  اوراء, ودارت املعـــارخ الطاحنـــة يف عهـــد الصـــحابة ر االخـــتالف, وتشـــعَّ ثُـــواألهـــواء, وك  

 وكــان النــب ,   مــن  (9)يعلــم مــا ســيقم مــن الفــنت يف زمــنهم؛ فإنــه أشــرف علــى أاــم
فــإت ألرى الفــنت تقــم خــالل : "قــال. ال: قــالوا "هــل تــرون مــا أرى؟: "أاــام املدينــة, فقــال
 .(1)" بيوت م كوقم القطر

النـاس, ال  أاا كثـري, تعـمُّ : والتشبيه مبواقم القطر يف ال ثرة والعموم؛ أي: "قال النووي
ة, ني, واحلـرَّ إىل احلـروب اماريـة بيـنهم؛ كوقعـة اممـل, وصـفم  , وهـذا إشـارة  هبا االفـة   تتصُّ 

 . "(1)وغري ذلك, وفيه معجزة ظاهرة له .. سني ر   اهلل عنهماومقتل عثمان واحل
 :موقعة الحمل - 
 ما وقم يف معركة  ومن الفنت اليت وقع  بعد قتل عثمان  

                                                 
 (.مم الفتح -13/ 49), كتاب الفنت, باب الفتنة اليت  وج كموج البحر, "صحيح البخاري( "4)
 (.49/14" )فتح الباري: "انظر( 1)
 .آاام, وه  األبنية املرتفعة؛ كاحلصون: بناء مرتفم, وحبعه: ؛ بالضم(أام( )9)
 .البن األثري( 4/11" )النهاية: "انظر 
 (.مم شرا النووي -43/0), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
 (.43/3" )شرا النووي ملسلم( "1)
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؛ فإنــه ملــا قتــل عثمــان؛ أتــى ريوعالشــة والحــة والــزبُّ  اممــل املشــهورة بــني علــ  
. حــىت يتشــاور النــاس: فقــال. بايعــكنُ  خ  د    ي ــابُســ: النــاس عليــا وهــو يف املدينــة, فقــالوا لــه

لــئن رجــم النــاس إىل أمصــارهم بقتــل عثمــان, و  يقــم بعــده قــالم؛   يــؤمن : فقــال بعضــهم
يف قبــول البيعــة, فبــايعوه, وكــان ممــن بايعــه  فــيحلوا علــى علــ  . االخــتالف وفســاد األمــة

ر ـ  اهلل عنهـا, الحة والزبري ر   اهلل عنهما, مث ذهبا إىل م ة للعمـرة, فلقيـتهم عالشـة 
وبعد حديث جرى بيـنهم يف مقتـل عثمـان توجهـوا إىل البصـرة, والبـوا مـن علـ  أن يسـلم 

, فلم يبهم؛ ألنه كان ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليـه, فـإذا (4)مم قتلة عثمان 
ثب  على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان؛ اقتص منه, فـاختلفوا بسـب  ذلـك, وخشـ  مـن 

أن يصــطلحوا علــى قــتلهم, فينشــبوا  –وهــم اطــارجون علــى عثمــان  –هم القتــل نســ  إلــي
 .(1)احلرب بني الطالفتني 
أنه سي ون بينه وبني عالشة أمـر, ففـ  احلـديث عـن أيب رافـم  اعليً  وقد أخ  النب 

أنا : قال". إنه سي ون بينك وبني عالشة أمر: "قال لعل  بن أيب اال  أن رسول اهلل 
ال؛ ول ــن إذا كــان : "قــال. فينــا أشــقاهم يــا رســول اهلل: قــال". نعــم: "قــال! هلليــا رســول ا

 .(9)" ذلك؛ فارددها إىل ميمنها
  

                                                 
ـــه ( 4) أن خـــروجهم إىل البصـــرة إ ـــا كـــان للصـــلح بـــني " العواصـــم مـــن القواصـــم"يـــرى أبـــو ب ـــر بـــن العـــريب يف كتاب

 ".بارهذا هو الصحيح, ال ش ء سواه, وبذلك وردت صحاا األخ: "املسلمني, وقال
 (.414ص" )العواصم: "انظر 
 (.16 -49/11" )فتح الباري: :"انظر تفصيل ذلك يف( 1)
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال – 969/ 9" )مسند ا مام أ د( "9)
 (.11/ 49" )فتح الباري: "انظر. واحلديث حسن 
 (.191/ 0" )جممم الزوالد". "رواه أ د, والبزار, والط ات, ورجاله ثقات: "قال اميثم  
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على أن عالشة والحـة والـزبري   خيرجـوا للقتـال, وإ ـا للصـلح بـني املسـلمني  يدلُّ ومما 
هـا بعـض ملا بلغـ  عالشـة ر ـ  اهلل عن: ما رواه احلاكم من اريحم قيس بن أيب حازم؛ قال
: قالـ . (4)احلـوآب : أي مـاء هـذا؟ قـالوا: ديار بين عامر؛ نبح  عليها ال الب, فقال 

م , فـــرياخ النـــاس, فيصـــلح اهلل ذات , تقـــدَّ ال بعـــدُ : فقـــال مـــا الـــزبري. مـــا أظنـــين إال راجعـــة
إذا  نَّ بإحــداكُ  كيــف  : "يقــول رســول اهلل  مــا أظنــين إال راجعــة؛ مسعــ ُ : فقالــ . بيــنهم

 .(1)" ب احلوابنبحتها كال
أيـت ن صـاحبة اممـل : "قـال لنسـاله ويف رواية للبزار عـن ابـن عبـاس أن رسـول اهلل 

, تــرج حــىت تنبحهــا كــالب احلــوأب, يقتــل عــن  ينهــا وعــن مشامــا قتلــى كثــرية, (9)األدبــ  
 .(1)" وتنجو من بعد ما كادت

                                                 
مو م قري  من البصـرة, وهـو مـن ميـاه العـرب يف اماهليـة, ويقـم علـى اريـحم القـادم مـن م ـة إىل (: احلوأب( )4)

 .نسبة أليب ب ر بن كالب احلوأب, أو نسبة للحوأب بن  كل  بن وبرة القضاعية( احلوأب)البصرة, ومس  بـ

 (.413ص" )العواصم من القواصم"طي  على , وحاشية حم  الدين اط(941/ 1" )معجم البلدان: "انظر 
 (.414/ 9" )مستدرخ احلاكم( "1)
 (.11/ 49" )فتح الباري: "انظر". مسنده على شرط الصحيح: "قال ابن حجر 
 (.0/191" )جممم الزوالد". "رواه أ د وأبو يعلى والبزار, ورجال أ د رجال الصحيح: "وقال اميثم  
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال -11/ 9" )دمسند ا مام أ "واحلديث يف  
 .األدب, وهو كثري وبر الوجه: ؛ أي(األدب ( )9)
 (.69/ 1)البن األثري " النهاية: "انظر 
 (.11/ 49"  )فتح الباري( "1)
 ".رجاله ثقات: "وقال ابن حجر 
, وتابعـه (494ص) "العواصـم مـن القواصـم"يف كتابـه ( احلـوأب)وقد أن ـر ا مـام أبـو ب ـر بـن العـريب حـديث  

, وذكــر أن هــذا احلــديث لــيس لــه مو ــم يف "العواصــم"يف ذلــك الشــيحم حمــ  الــدين اططيــ  يف تعليقــه علــى 
 .دواوين ا سالم املعت ة

/ 49" )فـتح البـاري"ول ن احلديث صـحيح؛ صـححه اميثمـ , وابـن حجـر؛ كمـا سـبحم, فقـد قـال احلـافظ يف  
ذا أ د, وأبو يعلـى, والبـزار, وصـححه ابـن حبـان, واحلـاكم, وأخرج ه: "يف كالمه على حديث احلوأب( 11

 ".وسنده على شرط الصحيح
, ورد علــى مـن اعــن يف صــحة هــذا احلــديث, وبــني مــن "سلســلة األحاديــث الصــحيحة"وصـححه األلبــات يف  

 .أخرجه من األلمة
 (.101حديث رقم ( )199, 119/ 1جـ – 1جـ/ 4م" )السلسلة: "انظر 
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 صــــالا بــــني إن عالشــــة   تــــرج للقتــــال, وإ ــــا خرجــــ  بقصــــد ا: "قــــال ابــــن تيميــــة
املسلمني, وظن  أن يف خروجها مصلحة للمسلمني, مث تبني ما فيما بعد أن ترخ اطروج  

هــا, وه ـذا عامـة الســابقني ار  س   لَّ بُـكـان أوىل, ف انـ  إذا ذكـرت خروجهــا؛ تب ـ  حـىت تـ  
 .ندموا على ما دخلوا فيه من القتال, فندم الحة والزبري وعل  ر   اهلل عنهم أحبعني

يوم اممل مؤالء قصد يف القتال, ول ن وقم االقتتال بغري اختيارهم؛ فإنه ملـا  و  ي ن
تراسل علـ  والحـة والـزبري, وقصـدوا االتفـاا علـى املصـلحة, وأاـم إذا   نـوا؛ البـوا قتلـة 

عليـه؛ كمـا كـان حيلــف,  اعثمـان أهـل الفتنـة, وكـان علـى غـري راد بقتــل عثمـان, وال معينًـ
وهـو الصـادا البـار يف  ينـه, فخشـ  . عثمـان وال مـاألت علـى قتلـهواهلل مـا قتلـ  : فيقول

القتلة أن يتفحم عل  معهـم علـى إمسـاخ القتلـة, فحملـوا علـى عسـ ر الحـة والـزبري, فظـن 
عن أنفسهم, فطن عل  أام  لوا عليه,  ا ل عليهم, فحملوا دفعً  االحة والزبري أن عليً 

تيـارهم, وعالشـة راكبـة؛ ال قـاتلنت وال أمـرت عن نفسه, فوقع  الفتنة بغري اخ افحمل دفعً 
 .(4)" بالقتال, وه ذا ذكره غري واحد من أهل املعرفة باألخبار

                                                 
 (.431/ 1" )منهاج السنة( "4)
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 :موقعة ََين -د
 غـــري حـــرب اممـــل مـــا أشـــار إليـــه النـــب  ومـــن الفـــنت الـــيت وقعـــ  بـــني الصـــحابة 

مـة, دعوا ـا حىت تقتتل فئتان عظيمتان, ي ـون بينهمـا مقتلـة عظي السَّاعةال تقوم : "بقوله
 .(4)رواه البخاري ومسلم". واحدة
فالفئتان  ا االفة عل  ومن معه, واالفة معاوية ومن معه, على ما ذكر احلافظ ابن  

 .(1)الفتح"حجر يف 
كيـف أنـتم : كنـا عنـد حذيفـة, فقـال: أخـرج البـزار بسـند جيـد عـن زيـد بـن وهـ  قـال

: فمــا تيمرنــا؟ قــال: قــالوا وقــد خــرج أهــل ديــن م يضــر ب بعضــهم وجــوه بعــض بالســيف؟
 .(9)انظروا الفرقة اليت تدعو إىل أمر عل ؛ فالزموها, فإاا على احلحم 

يف ذي احلجـة سـنة  (1)(صـفني)وقد وقع  احلر ب بني الطالفتني يف املوقعة املشهور بــ
 ا, قتـل حنـو سـبعني ألًفـاس  وثالثني من امجرة, وكان بني الفريقني أكثر مـن سـبعني زحًفـ

 .(1)ر يقني من الف
وما حصل من قتل بني عل  ومعاوية   ي ن يريده واحد منهما, بل كان يف اميشني 

 من أهل األهواء متغلبون حير ون على القتال, 

                                                 
(4( )49 /31.) 
 (.31/ 49" )فتح الباري( "1)
 .مو م على شاائ الفرات من امان  الغريب, بقرب الرقة, آخر توم العراا وأول أرد الشام(: صفني( )9)
 (.491ص" )العواصم", وتعليحم الشيحم حم  الدين اططي  على (141/ 9" )معجم البلدان: "انظر 
 (.141, 141/ 9" )معجم البلدان", و(39/ 49" )فتح الباري: "انظر( 1)
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شوب تلك املعارخ الطاحنة, وخروج األمر من يد عل  ومعاوية ى إىل نُ األمر الذي أدَّ 
 .ر   اهلل عنهما

رالـــذين كـــانوا خيتـــارون القتـــال مـــن الطـــالفتني   وأكث: "قـــال شـــيحم ا ســـالم ابـــن تيميـــة
ي ونـــوا يطيعـــون ال عليـــا وال معاويـــة, وكـــان علـــ  ومعاويـــة ر ـــ  اهلل عنهمـــا أالـــ  ل ـــف 
الــدماء مـــن أكثـــر املقتتلــني, ل ـــن غلبـــا فيمــا وقـــم, والفتنـــة إذا ثــارت؛ عجـــز احل مـــاء عـــن 

 .إافاء نارها
, وعبـد الــر ن (1)ن عتبـة املرقـال, وهاشـم بـ(4)وكـان يف العسـ رين مثـل األشـرت النخعـ 

 . (1), وأيب األعور السلم  (9)بن خالد بن الوليد 

                                                 
هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بـن مسـلمة النخعـ  ال ـويف املعـروف باألشـرت, أدرخ اماهليـة, وروى عـن ( 4)

إنـــه شـــهد : , شـــهد معـــه اممـــل وصـــفني ومشـــاهدة كلهـــا, وقيـــل عمـــر وعلـــ , وكـــان مـــن أصـــحاب علـــى 
يف الفتنـة والتيليـ  علـى عثمـان, واله علـ  مصـر, وتـويف وهـو يف  الريموخ, وكان رليس قومه, وكـان ممـن يسـعى

 (.هـ90)اريقه إليها سنة 
 (.116/ 1" )األعالم", و(41, 44/ 44" )هتذي  التهذي : "انظر ترحبته يف 
, كـان مـن أمـراء علـ  يـوم صـفني, ولـد يف حيـاة النـب (املرقـال)يعـرف بــ: هاشم بـن عتبـة بـن أيب وقـاص الزهـري( 1)

إنه من الصحابة, وقتل يوم صفني, وكان موصوفًا بالشجاعة: , قيل. 
 (.99/ 3" )األعالم", و(4/19" )وشذرات الذه ", (139/ 9" )سري أعالم النبالء: "انظر ترحبته يف 
( هــ19)عبد الر ن بن خالـد بـن الوليـد, كـان أحـد األجـواد, وكـان حامـل لـواء معاويـة يـوم صـفني, تـويف سـنة ( 9)

 .ر ه اهلل
 (.11/ 4)شذرات الذه  : "انظر

نقـل ابــن حجـر عـن عبــاس . هـو عمـرو بــن سـفيان بـن عبــد مشـس بـن ســعد الـذكوات السـلم , مشــهور ب نيتـه( 1)
 "., وكان مم معاوية أبو األعور السلم , رجل من أصحاب النب : "الدوري أن حيىي بن معني قال

اهلية وال صحبة له, وقد غزا قـ ص سـنة سـ  وعشـرين, إن أبا األعور أدرخ ام: "وقال ابن أيب حا  عن أبيه 
 ".وكان  له مواقف بصفني مم معاوية

لإلمـــام الـــذهب ( 191ص" )املنتقـــى مـــن منهـــاج االعتـــدال", وحاشـــية (114, 114/ 1" )ا صـــابة: "انظـــر 
 .حتقيحم وتعليحم الشيحم حم  الدين اططي 
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ينتصـرون لعثمـان غايـة االنتصـار, وقـوم ينفـرون   ني علـى القتـال, قـوم  وحنوهم من احملرم 
عنه, وقوم ينتصرون لعل , وقـوم ينفـرون عنـه, مث قتـال أصـحاب معاويـة   ي ـن طصـوص 

 .أخرى معاوية, بل كان ألسباب
وقتــــال الفتنــــة مثــــل قتــــال اماهليــــة, ال تنضــــب  مقاصــــد أهلــــه واعتقــــاداهتم؛ كمــــا قــــال 

متــوافرون, فــيحبعوا أن كــل دم أو مــال أو  وقعــ  الفتنــة وأصــحاب رســول اهلل : الزهــري
 .(4)" صي  بتيويل القرآن؛ فإنه هدر, أنزلوهم منزلة اماهليةفرج أُ 
 : ظهور الٍورا  -ه 
, وكان بداية ظهورهم بعد انتهاء  قع  ظهور اطوارج على عل  ومن الفنت اليت و  
, واتفاا أهل العراا والشام على التح يم بني الطـالفتني, ويف أثنـاء رجـوع (صفني)معركة 
يقــــال لــــه  ا, ونزلــــوا م انًــــ-وقــــد كــــانوا يف جيشــــه  –إىل ال وفــــة فارقــــه اطــــوارج  علــــ  

, فيرسـل علـ  إلـيهم ابـن اسـتة عشـر ألًفـ: يـل, ويبل  عددهم مثانيـة آالف, وق(1)( حروراء)
 ., فناظرهم , ورجم معه بعضهم, ودخلوا يف ااعة عل  عباس 

تاب من احل ومة, ولذلك رجـم بعضـهم إىل ااعتـه, فخطـبهم  اوأشاع اطوارج أن عليً 
 يف مسجد ال وفة, فتنادوا من جوان   عل  

                                                 
 (.111/ 1)البن تيمية " منهاج السنة( "4)
 .حرورية: قرية على ميلني من ال وفة, وإليها نسب  اطوارج, فيقال(: حروراء( )1)
 (.111/ 1" )معجم البلدان: "انظر 
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 .م كتاب اهللالرجال و  حت م  م   وح َّ  أشرك   : وقالوا. ال ح م إال هلل: املسجد
م مـــن املســـاجد, وال مـــن رزق ـــم يف  ُ ع  أن ال  ـــنـ  : ل ـــم علينـــا ثـــالث: فقـــال مـــم علـــ ُّ 

 .االف ء, وال نبديكم بقتال ما   حتدثوا فسادً 
مث إاــم همعــوا وقتلــوا مــن اجتــاز هبــم مــن املســلمني ومــر هبــم عبــد اهلل بــن خبــاب بــن 

قـــروا بطـــن زوجتـــه عـــن ولـــدها, فلمـــا علـــم بـــذلك أمـــري ومعـــه زوجتـــه, فقتلـــوه وب (4)األرت 
فتجهز عل  للقتال, . كلنا قتله: , وسيمم من قتله؟ فقالوااملؤمنني عل  بن أيب اال  

ــــ  , فهـــزمهم شـــر هز ـــة, و  يـــنه مـــنهم إال (1)(النهـــروان)والتقـــى هبـــم يف املوقعـــة املشـــهورة ب
 .القليل

ذه األمة, فقد تواترت األحاديث بذلك, خبروج هذه الطالفة يف ه  وقد أخ  النب 
وردت يف الصــــــحاا والســــــنن  اذكــــــر منهــــــا احلــــــافظ ابــــــن كثــــــري أكثــــــر مــــــن ثالثــــــني حــــــديثً 

 :(9)واملسانيد
 : قال رسول اهلل : ؛ قالمنها ما رواه أبو سعيد اطدري 

                                                 
, فســماه عبــد اهلل, وكــان هــو عبــد اهلل بــن خبــاب بــن األرت التميمــ , صــحايب جليــل, ولــد يف زمــن النــب ( 4)

 (.ـه90)وعبد اهلل بن الزبري أول من ولد يف ا سالم, قتله اطوارج سنة 
/ 4" )هريد أمساء الصحابة", و(133/ 0" )البداية والنهاية", و(941/ 1") صابة يف  ييز الصحابة: "انظر 

940.) 
هـ  ثالثــة اروانـات, وهــ  بـالد واسـعة قريبــة مـن بغــداد بـالعراا, وأصـلها وادي جــرار, بدايتـه مــن (: النهـروان( )1)

جــوروان, فعــرب : ة أســفل املــدالن, ويقــال لــه بالفارســيةأذربيجــان, ويســق  قــرى كثــرية مث يصــ  باقيــه يف دجلــ
 .اروان؛ بفتح النون: االسم, فقيل

 (.911, 911/ 1" )معجم البلدان: "انظر 
 (.940 -164/ 0" )البداية والنهاية: "انظر( 9)
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 .(4)رواه مسلم ".  را مارقة عند فرقة من املسلمني, يقتلها أوىل الطالفتني باحلحم"
: يقول ال أدري ما احلرورية؟ مسع  النب : أنه ملا سئل عن احلرورية؟ قال نه وع

قوم حتقرون صالت م مـم صـالهتم, يقـرأون القـرآن  –و  يقل منها  –خيرج يف هذه األمة "
رواه . (1)" ال يـــاوز حلــــوقهم أو حنــــاجرهم,  رقـــون مــــن الدينــــة مـــروا الســــهم مــــن الرميــــة

 .البخاري
ملـن قـتلهم, وهـذا دليـل علـى  ابقتال اطـوراج, وبـني أن يف قـتلهم أجـرً  وقد أمر النب 

فســاد هــذه الطالفــة, وبعــدها عــن ا ســالم, و ــررها العظــيم علــى األمــة؛ مبــا تثــريه مــن فــنت 
 .وقالقل

سـيخرج قـوم يف : "يقـول مسعـ  رسـول اهلل : قـال عن علـ  " الصحيحني"فف  
, يقولــون مــن خــري قــول ال يــة, ال يــاوز آخــر الزمــان, أحــداث األســنان, ســفهاء األحــالم

ــــة, فيينمــــا لقيتمــــوهم  ــــدين كمــــا  ــــرا الســــهم مــــن الرمي ــــاجرهم,  رقــــون مــــن ال إ ــــاام حن
 .(9)"ملن قتلهم يوم القيامة افاقتلوهم؛ فإن يف قتلهم أجرً 
إاــم انطلقــوا إىل : كــان ابــن عمــر يــراهم شــرار خلــحم اهلل, وقــال: "قــال ا مــام البخــاري

 .(1) ال فار فجعلوها على املؤمننيآيات نزل  يف

                                                 
 (.مم شرا النووي -493/ 0), كتاب الزكاة, باب إعطاء املؤلفة ومن خياف على إ انه, "صحيح مسلم( "4)

, كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتـامم, بـاب قتـل اطـوارج وامللحـدين بعـد إقامـة احلجـة "صحيح البخاري( "1)
 (.مم الفتح -41/139)عليهم, 

, كتــاب الزكــاة, بــاب التحــريض علــى قتــل "صــحيح مســلم", و(مــم الفــتح -139/ 41" )صــحيح البخــاري( "9)
 (.مم شرا النووي -496/ 0)اطوارج, 

: وقـال ابـن حجـر(. مـم الفـتح -131/ 41), كتاب استتابة املرتدين, بـاب قتـل اطـوارج, "صحيح البخاري" (1)
 (.139/ 41" )فتح الباري". "سنده صحيح"
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ــ: "وقــال احلــافظ ابــن حجــر عوا يف معتقــدهم الفاســد, فــيبطلوا عظــم الــبالء هبــم, وتوسَّ
ـــوا الصـــالة علـــى احلـــالض يف حـــال  رجـــم احملصـــن, وقطعـــوا يـــد الســـارا مـــن ا بـــ , وأوجب

ي ــن  ن وإن  احيضــها, وكفــروا مــن تــرخ األمــر بــاملعروف والنهــ  عــن املن ــر إن كــان قــادرً 
؛ فقد ارت   كبرية, وح ـم مرت ـ  ال بـرية عنـدهم ح ـم ال ـافر, وكفـوا عـن أمـوال اقادرً 

, وفت ـــوا فـــيمن ينســـ  إىل ا ســـالم بالقتـــل والســـب اأهـــل الذمـــة وعـــن التعـــرد مـــم مطلًقـــ
 .(4)"والنه 

ظهرون حىت يـدرخ آخـرهم الـدجال, ففـ  احلـديث عـن ابـن عمـر أن وال يزال اطوارج ي  
م, كلمـا خــرج قـرن؛ قطــم هُ ينشــي نـ ء يقــرأون القـرآن ال يـاوز تــراقيـ  : "قـال؛ رسـول اهلل 

 .(1)" حىت خيرج يف عرا هم الدجال( أكثر من عشرين مرة)
 .(5)  موقعة الحر   -و
 مث تتابم وقوع الفنت بعد ذلك, ومن هذه الفنت موقعة احلرة  

                                                 
 (.131/ 41" )فتح الباري( "4)
 ., واحلديث حسن(401ا( )94/ 4), املقدمة, باب ذكر اطوارج, "سنن ابن ماجه( "1)
 .لأللبات( 3410ا) 991/ 9" )ريصحيح امامم الصغ: "انظر 
ه  احلرة الشرقية, إحدى حره املدينة, وفيهـا كانـ  املعركـة بـني أهـل املدينـة وجـي  يزيـد بـن معاويـة (: احلرة( )9)

, وسببها أن أهل املدينة خلعوا يزيد, فيرسل إليهم جيًشـا بقيـادة مسـلم بـن عقبـة املـري, فاسـتباا (هـ99)سنة 
: مئــة مــن الصــحابة واملهــاجرين واألنصــار ومــن غــريهم عشــرة آالف, فســماه الســلفاملدينــة, وقتــل حنــو ســبم 

 .وقد أخذه اهلل وهو يف اريقه إىل م ة متوجًها من املدينة. مسرف
 (.1/116" )معجم البلدان", و (111 -140/ 3" )البداية والنهاية: "انظر 
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ل ت ــ, وقُ رســول اهلل املشــهورة يف عهــد يزيــد بــن معاويــة, والــيت اســتبيح  فيهــا مدينــة 
 .من الصحابة  فيها كثري  

أحـد, مث كانـ   اثـارت الفتنـة األوىل, فلـم يبـحم ممـن شـهد بـدرً : "قال سعيد بن املسي 
 ".الثانية, فلم يبحم ممن شهد احلديبية أحد

 .(4)" وأظن لو كان  الثالثة؛   ترتفم ويف الناس اباخ: قال
 .(1)" احلرة: عثمان, وبالثانيةأراد بالفتنة األولة مقتل : "قال البغوي

 :فتنة القول بٍلق القرآن -ز
لك يف عهد العباسيني فتنة القول خبلحم القرآن, وقد تزعم هذه املقالـة  مث ظهر بعد ذ 

اطليفــة العباســ  املــيمون, وناصــرها, وتبــم يف ذلــك امهميــة واملعتزلــة الــذين روجوهــا عنــده, 
على املسلمني بذلك بالء عظيم, فقد شـغلتهم حىت امتحن بسببها علماء ا سالم, ووقم 

 .من الزمن, وأدخل بسببها يف عقيدة املسلمني ما ليس منها اوياًل  ا  ردحً 
 .هذا؛ والفنت اليت وقع  كثرية ال حصر ما, وال تزال الفنت تظهر وتتتابم وتزداد

عو وبســب  هــذه الفــنت وغريهــا مــن الفــنت افــرتا املســلمون إىل فــرا كثــرية, كــل فرقــة تــد
 .إىل نفسها, وتدع  أاا على احلحم, وأن غريها على الباال

وقـد أخــ  امــادي البشــري عليــه الصــالة والســالم بــافرتاا هــذه األمــة كمــا افرتقــ  األمــم 
 .قبلها

                                                 
 .له ال عقل: فالن ال اباخ له؛ أي: خري ونفم؛ يقال: ؛ أي(اباخ( )4)
 ., حتقيحم شعي  األرنايوط(969/ 41)للبغوي " شرا السنة: "انظر 
 (.961/ 41" )شرا السنة( "1)
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افرتقـــ  اليهــــود علــــى : "قـــال رســــول اهلل : ؛ قــــالففـــ  احلــــديث عـــن أيب هريــــرة 
ى إحــدى أو اثنتــني وســبعني فرقـــة, إحــدى أو اثنتــني وســبعني فرقــة, وتفرقــ  النصـــارى علــ

 .(4)؛ إال النسال  "السنن"رواه أصحاب ". وتفرتا أميت على ثالث وسبعني فرقة
حججنا مم معاوية بن أيب  سيفان, فلما قدمنا : وعن أيب عامر عبد اهلل بن حل ؛ قال
ا إن أهل ال تابني افرتقو : "قال إن رسول اهلل : م ة؛ قام حني صلى صالة الظهر فقال

 –يف ديــنهم علــى اثنتــني وســبعني ملــة, وإن هــذه األمــة ســتفرتا علــى ثــالث وســبعني ملــة 
؛ كلهـــا يف النـــار إال واحـــدة, وهــ  امماعـــة, وإنـــه ســـيخرج يف أمـــيت أقـــوام -األهـــواء : يعــين

هارى هبم تلـك األهـواء كمـا يتجـارى ال لـ  بصـاحبه, ال يبقـى منـه عـرا وال مفصـل إال 
؛ لغــريكم مــن النــاس لــئن   تقومــوا مبــا جــاء بــه نبــي م ! عــربواهلل يــا معشــر ال". دخلــه

 .(1)أحرى أن ال يقوم به 

                                                 
" ســـنن أيب داود", و"حـــديث حســـن صـــحيح: ", وقـــال(مـــم حتفـــة األحـــوذي -963, 960/ 0" )الرتمـــذي( "4)

واحلــديث  .حتقيـحم حممـد فـؤاد عبـد البـاق ( 4914/ 1" )سـنن ابـن ماجــه", و(مـم عـون املعبـود -914/ 41)
 .صحيح

/ 9ج/ 4م" )سسلســلة األحاديـــث الصـــحيحة", و(4461ا( )913/ 4" )صـــحيح امــامم الصـــغري: "انظــر 
 (.149ا( )41

مـم عـون  -911, 914/ 41" )سـنن أيب داود", و(هبامشه منتخ  كنـز العمـال -441/ 1" )مسند أ د( "1)
هـذه : "مـذا احلـديث وحـديث أيب هريـرة , وقـال احلـاكم بعـد سـياقه(441/ 1" )مسـتدرخ احلـاكم", و(املعبود

 ".أسانيد تقام هبا احلجة يف تصحيح هذا احلديث
: انظــر. , ورد علــى مــن اعــن فيــه"سلســلة األحاديــث الصــحيحة"واحلــديث صــححه األلبــات, وذكــر ارقــه يف  

 (.141ا( )19 -41/ 9جـ/1م" )السلسلة"



 

 

 95 اعة أشراط الس  

 :اتباع سنن األمم الماضية -ح
ومن الفنت العظيمـة اتبـاع سـنن اليهـود والنصـارى وتقليـدهم, فقـد قلـد بعـض املسـلمني 

النــب  ال فـار, وتشــبهوا هبــم, وتلقــوا بــيخالقهم, وأعجبــوا هبــم, وهــذا مصــداا مــا أخــ  بــه
  فف  احلديث عن أيب هريرة ,  عن النب حـىت تيخـذ  السَّـاعةال تقـوم : "أنه قـال

كفـارس والـروم؟ ! يـا رسـول اهلل: فقيـل". بـذراع ابش , وذراعً  اأميت بيخذ القرون قبلها ش ً 
 .(4)رواه البخاري ". ومن الناس إال أولئك: "فقال

رواه !". فمـن؟: "اليهـود والنصـارى؟ قـال! يـا رسـول اهلل: قلنا: ويف رواية عن أيب سعيد
 .(1)البخاري ومسلم 

أن أمتــه ســتتبم احملــدثات مــن األمــور والبــدع واألهــواء؛   أعلــم : "(9)قــال ابــن بطــال 
ال تقـوم إال  السَّـاعةكما وقم لألمم قبلهم, وقد أنذر يف أحاديـث كثـرية بـين اوخـر شـر, و 

 .(1)عند خاصة من الناس  اعلى شرار الناس, وأن الدين إ ا يبقى قالمً 
 .(1)ذلك " , وسيقم بقيةوقد وقم معظم ما أنذر به : "وقال ابن حجر

                                                 
" لتتبعن سنن من كان قبل م: " قول النب : , كتاب االعتصام بال تاب والسنة, باب"صحيح البخاري( "4)
 (.مم الفتح -944/ 49)
/ 49), كتاب العلم, باب األلد اطصم, "صحيح مسلم", و(مم الفتح -49/944), "صحيح البخاري( "1)

 (.مم شرا النووي -114, 146
نـازع , ويـونس بـن هو أبو احلسن على بن خلـف بـن عبـد امللـك بـن بطـال القـراب, روى عـن أيب املطـرف الق( 9)

 ., ر ه اهلل(هـ116), تويف يف صفر سنة "صحيح البخاري"عبد اهلل القا  , وله شرا على 
 (.مم الفتح -944/ 49" )فتح الباري( "1)
 (.مم الفتح -49/944" )فتح الباري( "1)
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ويف هـــذا الـــزمن كثـــري يف املســـلمني مـــن يتشـــبه بال فـــار؛ مـــن شـــرقيني وغـــربيني, فتشـــبه 
رجالنا برجـامم, ونسـاينا بنسـالهم, وافتتنـوا هبـم, حـىت أدى األمـر بـبعض النـاس أن خرجـوا 

, واعتقــدوا أنــه ال يــتم مــم تقــدم وحضــارة إال بنبــذ كتــاب اهلل وســنة نبيــه  عــن ا ســالم,
ومن عرف ا سالم الصحيح؛ عـرف مـا وصـل إليـه املسـلمون يف القـرون األخـرية؛ مـن بعـد 
عــن تعــاليم ا ســالم, واحنــراف عــن عقيدتــه, فلــم يبــحم عنــد بعضــهم مــن ا ســالم إال امســه, 

ن شريعة اهلل, ولـيس هنـاخ أبلـ  ممـا وصـف بـه النـب فقد ح موا قوانني ال فار, وابتعدوا ع
 بــذراع, حــىت لــو  ابشــ , وذراًعــ اشــ ً : "املســلمني يف اتبــاعهم وحماكــاهتم لل فــار, فقــال

 .(4)" دخلوا جحر    تبعتموهم
واملراد بالش  والـذراع وجحـر الضـ  التمثيـل بشـدة املوافقـة مـم, واملـراد : "قال النووي 

, فقـد واملخالفات ال يف ال فر, ويف هذا معجـزة ظـاهرة لرسـول اهلل  املوافقة يف املعاص 
 . "(1)وقم ما أخ  به 

, ففتنـــة النســـاء, وفتنـــة املـــال, وحـــ  الشـــهوات, وحـــ  هـــذا؛ والفـــنت لـــيس مـــا حصـــر  
دى, رمبا هتلك ا نسان, وتعصف به إىل مهاوي الرَّ  السلطان والسيادة والزعامة؛ كلها فنت  

 .ة والسالمةنسيل اهلل العافي

 : عي النبو  ظهور مد   -0
مــن  ابني الــذين يــدعون النبــوة,  وهــم قريــ   خــروج ال ــذَّ : ومــن العالمــات الــيت ظهــرت

 . ويف عهد الصحابة, وال يزالون يظهرون , وقد خرج بعضهم يف الزمن النبويم اثالثني كذابً 

                                                 
 .مر تريه يف الصفحة اليت قبل هذه( 4)
 (.114, 146/ 49" )شرا النووي ملسلم( "1)
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ال  فـــإام كثـــري   ؛ابـــه كـــل مـــن ادعـــى النبـــوة مطلًقـــ اولـــيس التحديـــد يف األحاديـــث مـــرادً 
 .(4)ر أتباعه, واشتهر بني الناس ثُ صون, وإ ا املراد من قام  له شوكة, وك  حيُ 

حىت يبعث  السَّاعةال تقوم : "قال  عن النب  عن أيب هريرة " الصحيحني"فف  
 .(1)" دجالون كذابون قري  من ثالثني؛ كلهم يزعم أنه رسول اهلل

ــاعةال تقــوم : " قــال رســول اهلل: ؛ قــالوعــن ثوبــان   حــىت تلحــحم قبالــل مــن  السَّ
أميت باملشركني, وحىت يعبدوا األوثان, وإنه سـي ون مـن أمـيت ثالثـون كـذابون, كلهـم يـزعم 

 .(9)" أنه نب, وأنا خا  النبيني, ال نب بعدي
واألحاديث يف ظهور هؤالء الدجاجلة كثرية, ويف بعضها وقم أام ثالثون بامزم؛ كما 

, "الصــحيحني"بــان, ويف بعضــها أاــم قريــ  مــن الثالثــني؛ كمــا يف حــديث يف حــديث ثو 
 .(1)ولعل رواية ثوبان على اريقة ج  ال سر 

 وممن ظهر من هؤالء الثالثني مسيلمة ال ذاب, فادعى النبوة يف 

                                                 
 (.940/ 9" )فتح الباري: "رانظ( 4)
, كتاب "صحيح مسلم", و(مم الفتح -949/ 9), كتاب املناق , باب عالمات النبوة, "صحيح البخاري( "1)

 (.مم شرا النووي -19, 11/ 43)الفنت وأشراط الساعة, 
: , وقـــال(مـــم حتفـــة األحـــوذي -9/199" )الرتمـــذي", و (مـــم عـــون املعبـــود -911/ 44" )ســـنن أيب داود( "9)

 ".هذا حديث صحيح"
 (.0161ا( )401/ 9" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح: "وقال األلبات 
 (.30/ 49" )فتح الباري: "انظر( 1)
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, ومســاه مسـيلمة ال ـذاب, وقــد كثـر أتباعــه, , وكاتبـه رسـول اهلل آخـر زمـن النــب 
, يف مني, حـىت قضـى عليـه الصـحابة يف عهـد أيب ب ـر الصـديحم وعظم شره على املسل
 .معركة اليمامة املشهورة

وظهر كذلك األسود العنس  يف اليمن, وادعى النبوة, فقتله الصحابة قبل موت النـب 
. 

 .وظهرت سجاا, وادع  النبوة, وتزوجها مسيلمة, مث ملا قتل؛ رجع  إىل ا سالم
 .األسدي, مث تاب ورجم إىل ا سالم, وحسن إسالمهاليحة بن خويلد  اوتنبي أيضً 

مث ظهر املختار بن أيب عبيـد الثقفـ , وأظهـر حمبـة أهـل البيـ , واملطالبـة بـدم احلسـني, 
وكثـــر أتباعـــه, فتغلـــ  علـــى ال وفـــة يف أول خالفـــة ابـــن الـــزبري, مث أغـــواه الشـــيطان, فـــادعى 

 .(4)النبوة ونزول ج يل عليه 
لني ما رواه أبو داود بعد سياقه حلديث أيب هريـرة الـذي يف والذي يقوي أنه من الدجا

أتـرى : (1)عن إبراهيم النخع  أنه قال لعبيدة السـلمات : "يف ذكر ال ذابني" الصحيحني"
 .(9)" أما إنه من الريوس: فقال عبيدة: ؟ قال-املختار: يعين –هذا منهم 

 ., فقتلومنهم احلارث ال ذاب, خرج يف خالفة عبد امللك بن مروان
  

                                                 
 (.940/ 9" )فتح الباري: "انظر( 4)
قـــال فيـــه . ولقـــ  علًيـــا وابـــن مســـعود عبيـــدة الســـلمات املـــرادي ال ـــويف الفقيـــه املفـــيت, أســـلم يف حيـــاة النـــب ( 1)

 ".كان يوازي شرحًيا يف القضاء: "لشعبا
 (.06-03/ 4" )شذرات الذه "ترحبته يف : انظر 
 (.مم عون املعبود -139/ 44" )سنن أيب داود( "9)
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 .(4)وخرج يف خالفة بين العباس حباعة 
وظهـــر يف العصـــر احلـــديث مـــريزا أ ـــد القاديـــات بامنـــد, وادعـــى النبـــوة, وأنـــه املســــيح 

إىل غـــري ذلـــك مـــن االدعـــاءات الباالـــة, .... املنتظـــر, وأن عيســـى لـــيس حبـــ  يف الســـماء 
 .ه, وبينوا أنه أحد الدجالنيوصار له أتباع وأنصار, وان ى له كثري من العلماء, فردوا علي

بعد اوخر, حىت يظهر آخرهم األعور الدجال,  اوال يزال خروج هؤالء ال ذابني واحدً 
قـــال يف خطبتـــه يـــوم   أن رســـول اهلل  فقـــد روى ا مـــام أ ـــد عـــن مســـرة بـــن جنـــدب 

ــاعةال تقــوم  -اهلل –وإنــه : "كســف  الشــمس علــى عهــده , احــىت خيــرج ثالثــون كــذابً  السَّ
 .(1)" األعور ال ذاب آخرهم
أن نــب اهلل  ومـن هــؤالء ال ــذابني أربــم نســوة, فقـد روى ا مــام أ ــد عــن حذيفــة  
 يف أميت كذابون ودجـالون سـبة وعشـرون, مـنهم أربـم نسـوة, وإت خـا  النبيـني, : :قال

 .(9)" ال نب بعدي

 :انتشار األمن -1
حـىت يسـري الراكـ  بـني  لسَّاعةاال تقوم : "قال رسول اهلل : ؛ قالعن أيب هريرة 

 .(1)" العراا وم ة, ال خياف إال  الل الطريحم

                                                 
 (.940/ 9" )فتح الباري( "4)
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال -49/ 1" )مسند أ د( "1)
 ., وهو صحيح(969/ 1" )مسند أ د( "9)
 (.1491ا( )1/60" )مم الصغري صحيح اما: "انظر 
جممم ". ", والبزار, ورجال البزار رجال الصحيح"األوس "و " ال بري"رواه أ د, والط ات يف : "وقال اميثم  

 (.991/ 0" )الزوالد
 (.هبامشه منتخ  ال نز -904, 904/ 1" )مسند أ د( "1)
 (.0/994" )والدجممم الز " "رواه أ د, ورجاله رجال الصحيح: "قال اميثم  
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, وذلــك حينمــا عــم ا ســالم والعــدل الــبالد الــيت وهــذا قــد وقــم يف زمــن الصــحابة 
 .فتحها املسلمون

هـل رأيـ  ! يـا عـدي : "حـني قـال لـه النـب  ما تقـدم يف حـديث عـدي  هُ ويؤيدُ 
فــإن االــ  بــك حيــاة لــرتين الظعينــة : "قــال. أنبئــ  عنهــا  أرهــا, وقــد : قلــ ". احلــرية؟

 .(4)..." ترحتل من احلرية حىت تطوف بال عبة؛ ال تاف إال اهلل
 .م ان امور والظلم العدلُ  حينما يعمُّ  وسي ون ذلك يف زمن املهدي وعيسى 

 :الححازِ  نارِ  هورُ ظُ  -3
حـىت تـرج نـار مـن أرد  ةالسَّـاعال تقـوم : " قـال أن رسـول اهلل  عن أيب هريرة 

 .(9)" (1)احلجاز؛ تض ء أعناا ا بل ببصرى
وقد ظهرت هذه النار يف منتصف القرن السابم امجري يف عام أربم  وسسـني وسـ  

 .عظيمة, أفاد العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم يف وصفها امئة, وكان  نارً 
 وسسني  خرج  يف زماننا نار باملدينة سنة أربم: "قال النووي

                                                 
 .تقدم تريه( 4)
حــوران, وبينهــا وبــني دمشــحم : مدينــة معروفــة بالشــام, ويقــال مــا: ؛ بضــم البــاء, آخرهــا ألــف مقصــورة(بصــرى( )1)

 .ثالث مراحل
 (.34/ 49" )فتح الباري", و(94/ 43" )شرا النووي ملسلم", و(114/ 4" )معجم البلدان: "انظر 
, كتــاب "صــحيح مســلم", و(مــم الفــتح -03/ 49), بــاب خــروج النــار, , كتــاب الفــنت"صــحيح البخــاري( "9)

 (.مم شرا النووي -43/94)الفنت وأشراط الساعة, 
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, من جن  املدينة الشرق  وراء احلرة, وتواتر العلم اعظيمة جدً  اوس  مئة, وكان  نارً 
 .(4)" هبا عند حبيم الشام وسالر البلدان, وأخ ت من حضرها من أهل املدينة

ونقــل ابــن كثــري أن غــري واحــد مــن األعــراب ممــن كــان حبا ــرة بصــرى شــاهدوا أعنــاا  
 .(1)اليت ظهرت من أرد احلجاز ا بل يف  وء هذه النار 
, فـذكر أاـا (9)" التـذكرة"هذه النـار, وأفـاد يف وصـفها يف كتابـه  وذكر القراب ظهور  

 .رلي  من م ة ومن جبال بصرى
هـــ  الـــيت ظهـــرت بنـــواح  ... والـــذي ظهـــر ي أن النـــار املـــذكورة : "وقـــال ابـــن حجـــر

 .(1)" املدينة؛ كما فهمه القراب وغريه
؛  (1)س  هـ  النـار الـيت تـرج يف آخـر الزمـان, حتشـر النـاس إىل حمشـرهم وهذه النار لي

 .كما سييه يف ال الم عليها يف األشراط ال  ى
 :(9) ركالتُّ  تالُ قِ  -27

                                                 
 (.13/ 43" )شرا النووي ملسلم( "4)
 -430/ 49" )البدايــــة والنهايــــة: "وانظــــر. اــــه زيــــين. حتقيــــحم د( 4/41" )الفــــنت واملالحــــم/ النهايــــة: "انظــــر( 1)

469.) 
 (.999ص" )ةالتذكر : "انظر( 9)
 (.06/ 49" )فتح الباري( "1)
 (.31ص" )ا ذاعة", و(13/ 43" )شرا النووي ملسلم: "انظر( 1)
 :للعلماء عدة أقوال يف أصلهم؛ منها: الرتخ( 9)
 .أام من نسل يافث بن نوا, الذي من نسله ييجوج وميجوج, فهم بنو عمهم -أ 
يم اطليل صلوات اهلل وسالمه عليه, ولدت له أوالًدا جاء أام من بين قنطوراء, اسم جارية كان   براه -ب 

 .من نسلهم الرتخ والصني
 .إام من نسل تبم: وقيل -ج 
 .من نسل أفريدون بن سام بن نوا: وقيل -د 
 .تركستان, وه  ما بني مشارا خراسان إىل مغارب الصني ومشال امند إىل أقصى املعمور: وبالدهم يقال ما 
ـــ: "انظـــر  " معـــا  الســـنن", و(9/044" )ترتيـــ  القـــاموس احملـــي ", و(449/ 1" )ة يف غريـــ  احلـــديثالنهاي

فـتح ا "اـه زيـين, و. حتقيـحم د( 4/419" )الفـنت واملالحـم/ النهايـة", و(1/19" )معجم البلـدان", و(9/93)
 (.31ص" )ا ذاعة", و(91ص" )ا شاعة", و(943و441/ 9" )لباري
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حـــىت يقاتـــل  السَّــاعةال تقـــوم : "قــال أن رســـول اهلل  روى مســلم عـــن أيب هريــرة 
" , يلبسـون الشـعر, و شـون يف الشـعر(1)املطـرا (4)وجوههم كاجملان  ااملسلمون الرتخ؛ قومً 

(9). 
نعـامم  احـىت تقـاتلوا قوًمـ السَّـاعةال تقـوم : "قـال وللبخاري عن أيب هريرة عن النـب 

, كــين وجــوههم (1)الشــعر, وحــىت تقــاتلوا الــرتخ صــغار األعــني,  ــر الوجــوه, ذلــف األنــوف
 .(1)" اجملان املطرقة

                                                 
 .س, وامليم زالدة؛ ألنه من امنة, وه  السرتةحبم جمن, وهو الرت (: اجملان( )4)
 (.944/ 1" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
إذا صـريها ااقًـا  فـوا : ه  اليت عليـ  بطـارا, وهـ  املـد الـذي يغشـاه, ومنـه اـارا النعـل(: اجملان املطرقة( )1)

 .قد ألبس  األارقةااا, ورك  بعضها فوا بعض, فشبه وجوههم يف عر ها ونتوء وجناهتا بالرتس 
 (.90, 99/ 43" )شرا النووي ملسلم", و(411/ 9" )غري  احلديث"النهاية يف : "انظر 
 (.مم شرا النووي -90/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "9)
(: لفالـذ)و. ارتفاع ارفه مـم صـغر أرنبتـه: قصر األنف وانبطاحه, وقيل: الذلف بالتحريك (: ذلف األنوف( )1)

 .بس ون الالم, حبم أذلف؛ كي ر و ر
 (.491/ 1" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم الفتح -9/941), كتاب املناق , باب عالمات النبوة يف ا سالم, "صحيح البخاري( "1)
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ـــاعةمـــن أشـــراط : "يقـــول  رســـول اهلل مسعـــ ُ : وعـــن عمـــرو بـــن تغلـــ ؛ قـــال أن  السَّ
 .(4)" عراد الوجوه, كين وجوههم اجملان املطرقة اتقاتلوا قومً 

, وذلـك يف أول خالفـة بـين أميـة, يف وقد قاتل املسلمون الرتخ من عصر الصحابة 
 . عهد معاوية 

كنــ  عنــد معاويــة بــن أيب ســفيان حــني : روى أبــو يعلــى عــن معاويــة بــن خــديه؛ قــال
من عامله خي ه أنه وقم بالرتخ وهزمهم, وكثرة من قتل منهم, وكثرة مـن غـنم,  جاءه كتاب

قـد فهمـ  ممـا قلـ  مـا قتلـ  وغنمـ , : فغض  معاوية من ذلك, مث أمر أن ي ت  إليـه
  يــا أمــري : قلــ . فــال أعلمــن مــا عــدت لشــ ء مــن ذلــك وال قــاتلتهم حــىت ييتيــك أمــري

لتظهـــرن الـــرتخ علـــى العـــرب حـــىت تلحقهـــا : "يقـــول رســـول الـــه  مسعـــ ُ : املـــؤمنني؟ قـــال
 .(1), فينا أكره قتامم لذلك (9)" والقيصوم (1)مبناب  الشيحم 

                                                 
ل , كتـاب امهـاد, بـاب قتـا"صـحيح البخـاري"واللفـظ لـه, و( هبامشه منتخ  ال نز -1/04" )مسند أ د( "4)

 (.مم الفتح -9/441)الرتخ, 
. نبــ  لــه رالحــة عطــرة, وهــ  الــيت تــدعى الطرقيــة الوخشــريخ: بال ســر, مث الســ ون, وحــاء مهملــة(: الشــيحم( )1)

ـــاحلزن, مـــن ديـــار بـــين يربـــوع(: ذات الشـــيح)و ـــامزيرة(: ذو الشـــيح)و. ب : انظـــر. مو ـــم باليمامـــة, ومو ـــم ب
 (.906/ 9" )معجم البلدان"

ات ايـ  الـريح ي ـون بالباديـة, واحدتـه قيصـومة, وهـ  مـاء تنـاوا الشـيحة بينهمـا عقبـة شـرق  نب(: القيصوم( )9)
 (.بليدة يف نصف الطريحم بني م ة وال وفة, يع  هبا احلاج, وه  قريبة من أجا وسلمى جبل  ايئ)فيد 

 (.111و 1/131" )معجم البلدان: "انظر 
 (.946/ 9" )فتح الباري( "1)
 (.0/941" )جممم الزوالد". "أبو يعلى, وفيه من   أعرفهمرواه : "قال اميثم  
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, فسـمعنا النـب عند النـب  اكن  جالسً : ؛ قالوعن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه 
 (4)إن أميت يسوقها قوم عراد األوجه, صغار األعني, كين وجوههم احلجف : "يقول 
حىت يلحقوهم جبزيرة العرب, أما السابقة األوىل؛ فينجو من هـرب مـنهم,  ,(ثالث مرات)

كلهـــم مـــن بقـــ    (1)وأمـــا الثانيـــة؛ فيهلـــك بعـــض وينجـــو بعـــض, وأمـــا الثالثـــة؛ فيصـــطلمون 
أمــا والــذي نفســ  بيــده؛ : "قــال". م الــرتخهــ: "مــن هــم؟ قــال! يــا نــب اهلل: قــالوا". مــنهم

 ".لريبطن خيومم إىل سواري مساجد املسلمني
وكان بريدة ال يفارقه بعريان أو ثالثة ومتم السفر واألسقية بعد ذلك للهرب؛ مما : قال

 .(9)من البالء من أمراء الرتخ  مسم من النب 

                                                 
 (.4/911" )النهاية يف غري  احلديث". "الرتس: احلجفة: "قال ابن األثري(: احلجف( )4)
 .حيصدون: افتعال من الصلم, وهو القطم؛ أي: االصطالم(: يصطلمون( )1)
 (.149/ 44" )عون املعبود", و(16/ 9" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.هبامشه منتخ  ال نز -916, 913/ 1" )مسند أ د( "9)
 (.169ص)للقراب, " التذكرة". "هذا سند صحيح: "قال أبو اططاب عمر بن دحية 
" جممـم الزوالـد". "رواه أبو داود باختصار, رواه أ د والبزار باختصـار, ورجالـه رجـال الصـحيح: "قال اميثم  

(0/944.) 
يب داود تتلف يف رواية ا مام أ د؛ فإن ظاهر رواية أيب داود تدل على أن املسـلمني هـم الـذين ول ن رواية أ 

الـرتخ؛ : ؛ يعـين"يقـاتل م قـوم صـغار األعـني: "يسوقون الرتخ ثالث مرات حـىت يلحقـوهم جبزيـرة العـرب, ففيهـا
 ".احلديث... تسوقوام ثالث مرات حىت تلحقوهم جبزيرة العرب: "قال

 (.مم عون املعبود -149, 141/ 44), كتاب املالحم, باب قتال الرتخ, "داود سنن أيب" 
وعنـدي أن الصـواب هـ  روايـة أ ـد, أمـا روايـة أيب داود؛ فالظـاهر أنـه قـد وقـم ": "عـون املعبـود"قال صاح   

 .الوهم فيه من بعض الرواة
ثة ومتاع السفر واألسـقية بعـد ذلـك؛ للهـرب ويؤيده ما يف رواية أ د من أنه كان بريدة ال يفارقه بعريان أو ثال 

 .من البالء من أمراء الرتخ مما مسم من النب 
 ".أو كما قال: "ويؤيده أيًضا أنه وقم الشك لبعض رواة أيب داود, ولذا قال يف آخر احلديث 
 (.141/ 44" )عون املعبود". "يؤيده أيًضا أنه وقع  احلوادث على حنو ما يف رواية أ د 
قـــل عـــن القـــراب مـــا ذكـــره يف خـــروج الـــرتخ, وأاـــم خرجـــوا ثـــالث مـــرات علـــى املســـلمني, وكـــان خـــروجهم مث ن 

تــدمريهم بغــداد, وقـــتلهم للخليفــة والعلمــاء واألمـــراء والفضــالء والعبــاد, وأاـــم أوغلــوا يف الــبالد حـــىت : األخــري
يف ( قطـز)لـك املظفـر امللقـ  بــمل وا الشام مدة  يسـرية, ودخـل رعـبهم الـديار املصـرية, إىل أن تصـدى مـم امل

, ف ان له النصر والظفر علـيهم كمـا كـان النصـر لطـالوت, وتفرقـ  حبـوعهم, وكفـى اهلل (عني جالوت)معركة 
 .املسلمني شرورهم

 (.149 -141/ 44" )عون املعبود", و(161 -161ص" )التذكرة للقراب: "انظر 
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 .(4)" اتركوا الرتخ ما تركوكم: "حديث يف زمن الصحابة  اوكان مشهورً 

                                                 
 (.مم عون املعبود -146/ 44)هتييه الرتخ واحلبشة,  , كتاب املالحم, باب يف النه  عن"سنن أيب داود( "4)

 (.946/ 9" )فتح الباري". "رواه الط ات من حديث معاوية: "وقال ابن حجر 
 رواه أبـو داود عـن رجــل مـن الصـحابة عـن النــب : وقـال يف األصـل. حســن: قـال الزرقـات: "وقـال العجلـوت 

اتركـــوا الـــرتخ مـــا : "عـــن ابـــن مســـعود رفعـــه بلفـــظ" األوســـ "و" ال بـــري"وكـــذا الطـــ ات يف ... رواه النســـال ... 
 ".تركوكم

ورواه الطــ ات عــن معاويــة بــن أيب ســفيان ". أول مــن يســل  أمــيت مل هــم ومــا خــومم اهلل بنــو قنطــوراء: "قــال 
كشــف اطفــا ومزيــل ا لبــاس عمــا اشــتهر مــن األحاديــث علــى : "انظــر". مرفوًعــا بطــرا يشــهد بعضــها لــبعض

 .للعجلوت, تعليحم أ د القالش, ابم مؤسسة الرسالة, بريوت( 4/93" )ناسألسنة ال
 (.441ا( )34/ 4" ) عيف امامم الصغري: "انظر". إنه مو وع: "وقال األلبات يف هذا احلديث 
وال يســوم معهــا احل ــم عليــه بالو ــم, وقــد حبــم احلــافظ  ــياء الــدين : "وقــال الســخاوي بعــد ذكــر مــن رواه 

" املقاصد احلسنة يف بيـان كثـري مـن األحاديـث املشـتهرة علـى األلسـنة". "ا يف خروج الرتخ مسعناهاملقدس  جزءً 
, وصححه وعلـحم حواشـيه عبـد اهلل حممـد الصـديحم, وقـدم لـه عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف, ابـم (40, 49ص)

 (.م4901)دار العريب للطباعة, نشر م تبة اطا   مبصر, عام 
, وفــيهن عثمــان بــن حيــىي القرقســات, و  أعرفــه, وبقيــة "األوســ "و" ال بــري"ات يف رواه الطــ  : "وقــال اميثمــ  

 (.0/941" )جممم الزوالد". "رجاله رجال الصحيح
الســيما أن احلــافظ ابــن حجـــر ذكــر أنــه كــان مشــهورًا يف زمـــن . إنــه حســن: فهــذا احلــديث أقــل مــا يقــال فيـــه 

 .ب  عنده, و  يذكر فيه قدًحا, فدل على أنه ثاالصحابة 
, وقــال يف "دعـوا احلبشــة مـا ودعـوكم, واتركـوا الــرتخ مـا تركـوكم: "وقـد وجـدت أن األلبـات قــد استشـهد حبـديث 

هـــذا إســـناد ال بـــيس بــــه يف الشـــواهد, رجالـــه كلهـــم ثقـــات؛ غــــري أيب ســـ ينة هـــذا؛ قـــال احلــــافظ يف : "ســـنده
إذا   تثبــ  صــحبته؛ فهــو تــابع  (: األلبــات: أي)قلــ  ". امســه حملــم, خمتلــف يف صــحبته: قيــل": "التقريــ "

, 1/149م" )سلســــلة األحاديــــث الصــــحيحة: "انظــــر". مســــتور, روى عنــــه ثالثــــة, فاحلــــديث شــــاهد حســــن
 (.001ا

أول مــن يســل  أمــيت : "الزيــادة الــيت يف اايــة احلــديث, وهــ  قولــه: ؛ أي"مو ــوع: "ولعــل األلبــات يريــد بقولــه 
 .ييه أن احلافظ ابن حجر استشهد هبا, فه  ثابتة عنده, واهلل أعلم, وس"مل هم وما خومم اهلل بنو قنطوراء
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بعــد  اذلــك شــيئً  إىل أن فــتح اكــان مــا بيــنهم وبــني املســلمني مســدودً : :قــال ابــن حجــر
شــ ء, وكثــر الســب مــنهم, وتنــافس امللــوخ فــيهم, ملــا يتصــفون بــه مــن الشــدة والبــيس, حــىت  
كـــان أكثـــر عســـ ر املعتصـــم مـــنهم, مث غلـــ  األتـــراخ علـــى امللـــك, فقتلـــوا ابنـــه املتوكـــل, مث 

بعد واحد, إىل أن خال  اململ ة الديلم, مث كـان امللـوخ السـامانية مـن الـرتخ  اأوالده واحدً 
, فمل ـوا بـالد العجـم, مث غلـ  علـى تلـك املمالـك آل سـب ت ني, مث آل ســلجوا, ايًضـأ

 وامتدت ممل تهم إىل العراا والشام والروم, مث كان بقايا 
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, واســت ثر -وهـم بيـ  أيـوب  –, وأتبــاع هـؤالء -وهـم آل زن ـ   –أتبـاعهم بالشـام 
 .ة والشامية واحلجازيةمن الرتخ, فغلبوهم على اململ ة بالديار املصري اهؤالء أيضً 

 .وخرج على آل سلجوا يف املئة اطامسة الغز, فخربوا البالد, وفت وا يف العباد
, ف ان خروج جن ز خان بعد السـ  مئـة, (التتار)مث جاءت الطامة ال  ى بالططر 

نيافيسعرت هبم  املشرا بيسره, حىت   يبحم بلد منـه حـىت دخلـه شـرهم,  ا, خصوصً انارً  الدُّ
خــراب بغــداد وقتــل اطليفــة املستعصــم آخــر خلفــالهم علــى أيــديهم يف ســنة ســ   مث كــان

ـــاه(اللنـــك)وسســـني وســـ  مئـــة, مث   تـــزل بقايـــاهم خيربـــون إىل أن كـــان آخـــرهم  : , ومعن
؛ بفتح املثناة, و م امليم, ورمبا أشبع , فطرا الديار الشامية, وعاش ( ر)األعرج, وامسه 

عروشها, ودخل الروم وامند وما بني ذلك, واال  فيها, وحرا دمشحم حىت صارت على 
 .مدته إىل أن أخذه اهلل, وتفرا بنوه يف البالد
إن بــــين قنطــــوراء أول مــــن ســــل  أمــــيت : "وظهــــر جبميــــم مــــا أوردتــــه مصــــداا قولــــه 

العـــرب, واهلل : أمـــة النســـ , ال أمـــة الـــدعوة؛ يعـــين" أمـــيت: "وكينـــه يريـــد بقولـــه"... مل هـــم
 .(4)" أعلم

ي ــون التتــار الــذين يظهــرون يف القــرن الســابم امجــري هــم مــن الــرتخ؛ فــإن  وعلــى هــذا
, وقـد كـان ظهــورهم يف (املغـول)الصـفات الـيت جـاءت يف وصــف الـرتخ تنطبـحم علـى التتــار 

 , فقال (1)زمن ا مام النووي ر ه اهلل

                                                 
 (.944/ 9/946" )فتح الباري( "4)
, وهـ  الفـرتة الـيت ظهـر فيهـا التتـار, وقضـوا (هــ909), ووفاتـه سـنة (هــ994)كان  والدة ا مـام النـووي سـنة ( 1)

 (.4109 -4104/ 1" )تذكرة احلفاظ: "انظر. على اطالفة العباسية
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صـغار األعـني,  ـر : قد وجد قتال هؤالء الرتخ جبميم صفاهتم اليت ذكرها : "فيهم
لوجوه, ذلف اونف, عراد الوجوه, كين وجوههم اجملان املطرقة, ينتعلون الشعر, فوجدوا ا

 .(4)" هبذه الصفات كلها يف زماننا, وقاتلهم املسلمون مرات, وقتامم اون
وقـــــد دخـــــل كثـــــري مـــــن الـــــرتخ يف ا ســـــالم, ووقـــــم علـــــى أيـــــديهم خـــــري كثـــــري لإلســـــالم 

هبـــا ا ســـالم, وحصـــل يف عهـــدهم كثـــري مـــن  واملســـلمني, وكونـــوا دولـــة إســـالمية قويـــة, عـــز
فتح القسطنطينية عاصمة الروم, وهو هتيئة للفتح العظيم آخر : الفتوحات العظيمة, ومنها

الزمــان قبــل ظهــور الــدجال؛ كمــا ســييه, ودخــل ا ســالم إىل أوروبــا وكثــري مــن البلــدان يف 
 .الشرا والغرب

 بعـد ذكـره  أيب هريـرة كمـا جـاء يف حـديث   وهذا مصداا ملا قاله املصطفى 
وهــدون مــن خــري النــاس أشــدهم كراهيــة مــذا األمــر, حــىت يقــم فيــه, : "لقتــال الــرتخ؛ قــال

 .(1)" والناس معادن, خيارهم يف اماهلية خيارهم يف ا سالم
 :(9)قتال العحم  -22

  (1) "احتى تقاتلوا ِوزً  الس اعةَّل تقوم : "قال أن النب  عن أيب هريرة  

                                                 
 (.93, 43/90" )شرا النووي ملسلم( "4)
 (.مم الفتح -941/ 9), كتاب املناق , باب عالمات النبوة يف ا سالم, "صحيح البخاري( "1)
 .خالف العرب, مفرده عجم  , كعريب حبعه عرب(: العجم( )9)
 (.939, 931/ 41" )لسان العرب: "انظر 
اطوز, وه  بالد األهواز من عراا : الد خوزستان؛ يقال ماب. بضم أوله, وتس ني ثانيه, وآخره زاي(: خوز( )1)

 .اطوز, صنف من األعاجم: العجم, وقيل
 (.940/ 9" )فتح الباري", و(1/141" )معجم البلدان: "انظر 
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م هُ األنـوف, صـغار األعـني؛ كـين وجـوه   طـسُ الوجـوه, فُ  رُ من األعـاجم؛ ُ ـ (4)مان ر وك  
  اجملانُّ 

ُ
 .(1)" قة, نعامم الشعرطر  امل

مضــى يف ال ــالم علــى قتــال الــرتخ ذكــر صــفاهتم الــيت جــاء ذكرهــا يف أحاديــث قتــامم, 
بــالد  وذكــر هنــا يف هــذا احلــديث قتــال خــوز وكرمــان, و ــا ليســا مــن بــالد الــرتخ, بــل مــن

 .العجم, ومم هذا جاء وصفهم كوصف الرتخ
اب بــين هــذا احلــديث غــري حــديث قتــال الــرتخ, ويتمــم ُيــن أن    ــ: "قـال ابــن حجــر

 .(9)" منهما ا نذار خبروج الطالفتني
يوشــك أن  ــأل اهلل : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالويؤيــد هــذا مــا رواه مســرة : قلــ  
  ًال يفرون, فيقتلون مقـاتلت م, ويـيكلون فيـئ م اأيدي م من العجم, مث ي ونون أسد "

(1). 
يوشــك أن ي ثــر فــي م مــن العجــم : "قــال رســول اهلل : قــال:  وعــن أيب هريــرة 

 .(1)" أسد ال يفرون, فيقتلون مقاتلت م, وييكلون فيئ م

                                                 
بالفتح, مث الس ون, وآخره نون, ورمبا كسرت ال اف, والفتح أشهر, وهـ  بـالد واسـعة ذات قـرى (: كرمان( )4)

 .ن الغرب بالد فارس, ومن الشمال خراسان, وجنوهبا حبر فارسومدن, حيدها م
 ".وأهلها أهل سنة وحباعة, وخري وصالا, وذلك بعد فتح املسلمني ما: "قال ياقوت 
 (.111/ 1" )معجم البلدان: "انظر 
 (.مم الفتح -941/ 9),  كتاب املناق , باب عالمات النبوة, "صحيح البخاري( "1)
 (.9/940" )فتح الباري( "9)
  (.هبامشه منتخ  ال نز -1/44" )مسند أ د( "1)
 (.944/ 0" )جممم الزوالد". "رواه أ د والبزار والط ات, ورجال أ د رجال الصحيح: "قال اميثم  
 (.944/ 0" )جممم الزوالد. "رواه الط ات, ورجاله رجال الصحيح( 1)
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 .السَّاعةوعلى هذا فقتال العجم من أشراط 
 .(4)ة األمانَ  اعُ يَ ضِ  -21

ــاعةإذا  ــيع  األمانــة؛ فــانتظر : "قــال رســول اهلل : ل؛ قــاعــن أيب هريــرة  ". السَّ
" السَّـاعةإذا أسـند األمـر إىل غـري أهلـه؛ فـانتظر : "كيف إ اعتها يا رسول اهلل؟ قـال: قال

(1). 
 .رفم األمانة من القلوب, وأنه ال يبقى منها يف القل  إال أثرهاكيف تُ    النب وبنيَّ 

حـــديثني, رأيـــ  إحـــدا ا, وأنـــا أنتظـــر  اهلل حـــدثنا رســـول : ؛ قـــالروى حذيفـــة 
قلوب الرجال, مث علموا من القرآن, مث علمـوا  (9)اوخر, حدثنا أن األمانة نزل  يف جذر 

ينام الرجـل  النومـة, فتقـبض األمانـة مـن قلبـه, فيظـل : "من السنة, وحدثنا عن رفعها؛ قال
 أثرها مثل أثر 

                                                 
 ِإن ا َعَرْضَنا اأَلَمانَةَ َعَلى الس َمَواتِ  : لقرآن ال رمي يف قوله تعاىل د اطيانة, وقد جاء ذكرها يف ا(: األمانة( )4)

ْنَس  اُن ِإن   ُه َك  اَن ظَُلوًم  ا َجُه   َِ َه  ا َوَحَمَلَه  ا ا ََْقَن ِمن ْ   (01)وًَّل َواأَلْرِ  َواْلِحبَ  اِل فَ  أَبَ ْيَن َأْن َيْحِمْلنَ َه  ا َوَأْش  
 [.01: األحزاب]

 :ناها, وه  ترجم إىل قسمنيوللعلماء عدة أقوال يف مع 
 .فإنه أمانة عند العبد وخف  يف القل : التوحيد -أ 
فاألمانـة هـ  الت ليـف, وقبـول األوامـر, . ويدخل يف حبيم أنواع الشـريعة, وكلهـا أمانـة عنـد العبـد: العمل -ب 

 .واجتناب النواه 
شـــرا النـــووي "البجـــاوي, وحتقيـــحم علـــى حممـــد ( 4136, 4133/ 9)البـــن العـــريب " أح ـــام القـــرآن: "انظـــر 

 (.999/ 44" )فتح الباري", و(9/100" )تفسري ابن كثري", و(1/493" )ملسلم
 (.مم الفتح -44/999), كتاب الرقاا, باب رفم األمانة, "صحيح البخاري( "1)
 .األصل من كل ش ء: امذر(: جذر( )9)
 (.4/114" )النهاية يف غري  احلديث: :"انظر 
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؛ كجمــر دحرجتــه علــى (1)فيبقــى أثرهــا مثــل اجملــل , ضُ قــب  , مث ينــام النومــة فتُ (4) الوكــ   
, فيصــبح النــاس يتبــايعون, فــال ي ــاد , ولــيس فيــه شــ ء  (1) ا, فــرتاه منتــ ً (9)رجلــك, فــنف  

ومـا ! مـا أعقلـه: , ويقـال للرجـلاأمينًـ إن يف بين فالن رجـاًل : أحدهم يؤدي األمانة, فيقال
وما أباي  زمان    ان, ولقد أتى عل َّ وما يف قلبه مثقال حبة خردل من إ! وما أجلده! أظرفه

ســاعيه, فيمــا  ه علــ َّ , ردَّ اه ا ســالم, وإن كــان نصــرانيً ؛ ردَّ ا, لــئن كــان مســلمً م بايعــ ُ ُ ــأيَّ 
 .(1)" اوفالنً  اإال فالنً  بايمُ أُ  اليوم؛ فما كن ُ 

بعد أن   افم من القلوب, حىت يصري الرجل خالنً   هذا احلديث بيان أن األمانة سرتُ فف
اطيانــة,  أهــل   ه, وخــال   ف إ انُــ, وهــذا إ ــا يقــم ملــن ذهبــ  خشــيته هلل, و ــعُ اأمينًــ كــان

 .؛ ألن القرين يقتدي بقرينهافيصري خالنً 

                                                 
تـة, وهــ  األثـر يف الشـ ء كالنقطــة مـن غـري لونـه, ومنــه قيـل للبسـر إذا وقعــ  فيـه نقطـة مــن حبـم وك(: الوكـ ( )4)

 .قد وك : األرااب
 (.1/143" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 .هو ما ي ون يف ال ف من أثر العمل باألشياء الصلبة اطشنة, كهيئة البثر(: اجملل( )1)
ـــة, "صـــحيح البخـــاري", و(944/ 1" )النهايـــة يف غريـــ  احلـــديث: "انظـــر  , كتـــاب الرقـــاا, بـــاب رفـــم األمان

 (.مم الفتح -999/ 44)
بثرة تـرج مـن اليـد مـن : قرح  من العمل, والنفطة: نفط  يده؛ أي: بفتح النون وكسر الفاء؛ يقال(: نف ( )9)

 .العمل مألى ماء
 (.140, 149/ 0" )لسان العرب: "انظر 
النهاية يف غري  : "انظر. انت  امرا إذا ورم وامتأل ماء: ومنه اشتحم املن , يقال املنت  كل مرتفم,(: منت ًا( )1)

 (.96/ 49" )فتح الباري", و(3, 0/ 1" )احلديث
, وكتاب الفـنت, بـاب إذا بقـ  (مم الفتح -999/ 44), كتاب الرقاا, باب رفم األمانة, "صحيح البخاري( "1)

 .(مم الفتح -93/ 49)يف حثالة من الناس, 
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ومن مظاهر تضييم األمانة إسناد أمور الناس من إمـارة وخالفـة وقضـاء ووظـالف علـى 
 ان يف ذلـــك تضـــييعً اختالفهـــا إىل غـــري أهلهـــا القـــادرين علـــى تســـيريها واحملافظـــة عليهـــا؛ أل

 .(4)لصدورهم, وإثارة للفنت بينهم  امبصاحلهم, وإيغارً  احلقوا الناس, واستخفافً 
   م  ب  والناس تـ   – أمر الناس األمانة ن يتوىلَّ م   م  فإذا  يَّ 

؛ كـانوا مثلـه يف -مهُ ن يتوىل أمـر  مل
 .حال الوالة صالا حلال الرعية, وفساده فساد مم تضييم األمانة, فصالاُ 

إن إســناد األمــر إىل غــري أهلــه دليــل وا ــح علــى عــدم اكــرتاث النــاس بــدينهم, حــىت  مث
إام ليولون أمرهم من ال يهتم بدينه, وهذا إ ا ي ون عند غلبة امهل, ورفم العلـم, ومـذا 

 .ذكر البخاري ر ه اهلل حديث أيب هريرة املا   يف كتاب العلم؛ إشارة إىل هذا
ا املــنت ل تــاب العلــم أن إســناد األمــر إىل غــري أهلــه إ ــا هــذ ومناســبةُ : "قــال ابــن حجــر

 .(1)" بة امهل, ورفم العلم, وذلك من حبلة األشراطل  ي ون عند غ  
ــاعــة؛ تــنع س فيهــا األمــور؛ يُ أنــه ســت ون هنــاخ ســنون خدَّ  وقــد أخــ   ذب فيهــا  َّ
 احلـديث عنـه ن األمـني, ويـؤ ن اطـالن؛ كمـا سـييهدا فيها ال اذب, وخيـوَّ صَّ الصادا, ويُ 

 .ارتفاع األسافل السَّاعةيف أن من أشراط 

 :قبآ العلم وظهور الحهل -25
 عن " الصحيحني"امهل, فف   ومن أشرااها قبض العلم وفشوُّ 

                                                 
لعلـــــ  الشـــــرجب , الطعبـــــة األوىل, ( 99ص" )يف العقالـــــد/ قبســـــات مـــــن هـــــدي الرســـــول األعظـــــم : "انظـــــر( 4)

 .دار القلم, دمشحم. , ط(هـ4963)
 (.419/ 4" )فتح الباري( "1)
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ــاعةمــن أشــراط : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالأنــس بــن مالــك  أن يرفــم العلــم,  السَّ
 .(4)" ويثب  امهل

: قال النب : مم عبد اهلل وأيب موسى, فقاالكن  : وروى البخاري عن شقيحم؛ قال
 .(1)" ينزل فيها امهل, ويرفم العلم األيامً  السَّاعةإن بني يدي "

يتقارب الزمان, ويقبض : "قال رسول اهلل : ؛ قالويف رواية ملسلم عن أيب هريرة 
 .(9)" العلم, وتظهر الفنت, ويلقى الشح, وي ثر امرج

, فقـد اا تضـمنه هـذا احلـديث مـن األشـراط قـد رأيناهـا عيانًـوحبيـم مـ: "قال ابن بطـال 
 .(1)" نقص العلم, وظهر امهل, وألق  الشح يف القلوب, وعم  الفنت, وكثر القتل

الـذي يظهـر أن الـذي شـاهده كـان منــه : "وعقـ  علـى ذلـك احلـافظ ابـن حجـر بقولــه
يبقـى مـا يقابلـه إال  ال ثري, مم وجود مقابله, واملراد من احلديث اسـتح ام ذلـك, حـىت ال

النادر, وإليه ا شارة بالتعبري بقبض العلم, فال يبقى إال امهل الصرف, وال  نم من ذلك 
 .(1)" وجود االفة من أهل العلم؛ ألام ي ونون حينئذ مغمورين يف أولئك

 وقبض العلم ي ون بقبض العلماء, فف  احلديث عن عبد اهلل بن  

                                                 
صــــحيح ", و(مـــم الفــــتح -403/ 4), كتـــاب العلــــم, بـــاب رفــــم العلــــم وظهـــور امهــــل, "صـــحيح البخــــاري( "4)

مـم شـرا  -111/ 49)رفـم العلـم وقبضـه وظهـور امهـل والفـنت يف آخـر الزمـان, , كتاب العلم, بـاب "مسلم
 (.النووي

 (.مم الفتح -49/49), كتاب الفنت, باب ظهور الفنت, "صحيح البخاري( "1)
 (.مم شرا النووي -119, 111/ 49), كتاب العلم, باب رفم  العلم, "صحيح البخاري("9)
 (.49/ 49" )فتح الباري("1)
 (..49/ 49" )لباريفتح ا("1)
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إن اهلل ال : "يقـــول مسعـــ  رســـول اهلل : همـــا؛ قـــالعمـــرو بـــن العـــاص ر ـــ  اهلل عن
ينتزعه من العباد, ول ن يقبض العلـم بقـبض العلمـاء, حـىت إذا   يبـحم  ايقبض العلم انتزاعً 

 
ً
 .(4)", فسئلوا؟ فيفتوا بغري علم, فضلوا وأ لواجهااًل  ا؛ اتذ الناس ريوسً اعامل

 األحاديـث السـابقة املطلقـة هـذا احلـديث يبـني أن املـراد بقـبض العلـم يف: "قال النـووي
 أن  ــوت  لتــه, ويتخــذ النــاس جهــااًل : لــيس هــو حمــوه مــن صــدور حفاظــه, ول ــن معنــاه

 .(1)" حي مون جبهاالهتم, فيضلون ويضلون
؛ فــإن واملــراد بــالعلم هنــا علــم ال تــاب والســنة, وهــو العلــم املــوروث عــن األنبيــاء 

لــم, و ــوت الســنن, وتظهــر البــدع, ويعـــم العلمــاء هــو ورثــة األنبيــاء, وبــذهاهبم يـــذه  الع
 .امهل

نياوأمــــا علــــم  : ؛ فإنــــه يف زيــــادة, ولــــيس هــــو املــــراد يف األحاديــــث؛ بــــدليل قولــــه الــــدُّ
, والضـــالل إ ـــا ي ــــون عنـــد امهـــل بالــــدين, "فســـئلوا, فـــيفتوا بغــــري علـــم, فضـــلوا وأ ــــلوا"

واا علـى اريـحم احلـحم لُّ يدوالعلماء احلقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم, ويوجهون األمة, و 
علـى صـاحبه, وقـد جـاء يف  وامدى؛ فإن العلم بـدون عمـل ال فالـدة فيـه, بـل ي ـون وبـااًل 

 .(9)" وينقص العمل: "رواية للبخاري
 : قال ا مام مؤرخ ا سالم الذهب بعد ذكره لطالفة من العلماء 

                                                 
,  "صــحيح مســلم", و(مــم الفــتح -461/ 4), كتــاب العلــم, بــاب كيــف يقــبض العلــم, "صــحيح البخــاري( "4)

 (.مم شرا النووي -111, 119/ 49)كتاب العلم, باب رفم العلم وقبضه وظهور امهل والفنت, 
 (.111, 119/ 49" )شرا النووي ملسلم( "1)
مــم  -119/ 44)ب, بــاب حســن اطلــحم والســخاء ومــا ي ــره مــن البخــل, , كتــاب األد"صــحيح البخــاري(  "9)

 (.الفتح



 

 

 005 اعة أشراط الس  

م القليلــة إال القليــل, يف , وأمــا اليـوم؛ فمــا بقـ  مــن العلـو ومـا أوتــوا مـن العلــم إال قلـياًل "
 .(4)" أناس قليل, ما أهل من يعمل منهم بذلك القليل, فحسبنا اهلل ونعم الوكيل

وإذا كــان هــذا يف عصــر الــذهب؛ فمــا بالــك بزماننــا؟ فإنــه كلمــا بعــد الزمــان مــن عهــد ا 
كــانوا أعلــم هــذه األمــة, مث التــابعني, مث   لنبــوة؛ قــل العلــم, وكثــر امهــل؛ فــإن الصــحابة 

خــري النــاس قــرت, مث الــذين يلــوام, مث الــذين : "تــابعيهم, وهــم خــري القــرون؛ كمــا قــال 
 .(1)" يلوام
وال يزال العلم ينقص, وامهل ي ثر, حىت ال يعرف الناس فرالض ا سالم, فقد روى  

يدرس ا سالم كما يـدرس وشـ  الثـوب, حـىت ال : "قال رسول اهلل : ؛ قالحذيفة 
 صــالة, وال نســك, وال صــدقة؟ ويســرى علــى كتــاب اهلل يف ليلــة فــال يــدرى مــا صــيام, وال

: الشــيحم ال بــري, والعجــوز؛ يقولــون: يبقــى يف األرد منــه آيــة, وتبقــى اوالــف مــن النــاس
: (9)فقال له صلة". , فنحن نقوما(ال إله إال اهلل: )أدركنا آباءنا على هذه ال لمة؛ يقولون

ال يدرون ما صالة, وال صيام, وال نسك, وال صدقة؟  وهم( ال إله إال اهلل)ما تغين عنهم 
, كل ذلك يعـرد عنـه حذيفـة, مث أقبـل عليـه يف افيعرد عنه حذيفة, مث رددها عليه ثالثً 

 .(1) اتنجيهم من النار ثالثً ! يا صلة: الثالثة, فقال
, لينــزعن القــرآن مــن بــني أظهــركم؛ يســرى عليــه لــياًل : "وقــال عبــد اهلل بــن مســعود 

 .(1)" من أجواف الرجال, فال يبقى يف األرد منه ش ءفيذه  

                                                 
 (.4494/ 9" )تذكرة احلفاظ( "4)
مـم شـرا  -39/ 49)مث الـذين يلـوام,  , كتاب فضالل الصـحابة, بـاب فضـل الصـحابة "صحيح مسلم( "1)

 (.النووي
ري, ثقـة جليـل, روى عــن عمـار بـن ياســر هـو أبـو العــال, أو أبـو ب ـر, صــلة بـن زفـر العبســ  ال ـويف, تـابع  كبــ( 9)

 .وحذيفة بن اليمان وابن مسعود وعل  وابن عباس, تويف يف حدود السبعني ر ه اهلل
 (.904/ 4" )تقري  التهذي ", و(190/ 1" )هتذي  التهذي : "انظر ترحبته يف 
ــــــن ماجــــــه( "1) ــــــم, "ســــــنن اب ــــــاب ذهــــــاب القــــــرآن والعل ــــــاب الفــــــنت, ب اكم يف  , واحلــــــ(4911, 4911/ 1), كت

 ., ووافقه الذهب"هذا حديث صحيح على شرط مسلم, و  خيرجاه: ", وقال(109/ 1" )املستدرخ"
 .49/ 49" )فتح الباري". "أخرجه ابن ماجه بسند قوي: "وقال ابن حجر 
 (.0699ا( )9/996" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح: "وقال األلبات 
 (.994, 916/ 0" )جممم الزوالد. "الصحيح؛ غري شداد بن معقل, وهو ثقةرواه الط ات, ورجاله رجال ( 1)
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يســـرى بـــه يف آخـــر الزمـــان مـــن املصـــاحف والصـــدور, فـــال يبقـــى يف : "قـــال ابـــن تيميـــة
 .(4)" الصدور منه كلمة, وال يف املصاحف منه حرف

 وأعــم مــن هــذا أن ال يــذكر اســم اهلل تعــاىل يف األرد؛ كمــا يف احلــديث عــن أنــس 
 .(1)" اهلل, اهلل: حىت ال يقال يف األرد السَّاعةال تقوم ": قال أن رسول اهلل 
, اإذا رآه قـد تعـااى من ـرً  ا, وال يزجـر أحـدً اال ين ـر من ـرً  اأن معناه أن أحدً : أحد ا

: ؛ كما تقدم يف حـديث عبـد اهلل بـن عمـر"اهلل, اهلل: حىت ال يقال: "وع  عن ذلك بقوله
 .(9)" اوالين رون من رً  ,افيبقى فيها عجاجة؛ ال يعرفون معروفً "

                                                                                                         
مثلـه ال يقـال بــالرأي, : قلـ (. 49/ 49" )فـتح البـاري". "سـنده صـحيح, ول نـه موقــوف: "وقـال ابـن حجـر 

 .فح مه ح م املرفوع
 (.466, 463/ 9" )جمموع فتاوى ابن تيمية( "4)
 (.مم شرا النووي -403/ 1)ا  ان آخر الزمان,  , كتاب ا  ان, باب ذهاب"صحيح مسلم( "1)
/ 1" )مسـتدرخ احلـاكم"و". إسـناده صـحيح: ", وقال(شرا أ د شاكر -431, 434/ 44" )مسند أ د( "9)

, "هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخني, إن كــان احلســن مسعــه مــن عبــد اهلل بــن عمــرو: ", وقــال(191
 .ووافقه الذهب
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حىت ال يذكر اهلل يف األرد, وال يعرف امسه فيهـا, وذلـك  عنـد فسـاد : والقول الثات 
 .(4)" الزمان, ودمار نوع ا نسان, وكثرة ال فر والفسوا والعصيان

 :كثر  الشرط وأعوان الظلمة  -20
هــذه األمــة  ي ــون يف: "قــال  أن رســول اهلل  روى ا مــام أ ــد عــن أيب أمامــة  

معهـــم  –خيـــرج رجـــال مـــن هـــذه األمـــة يف آخـــر الزمـــان : أو قـــال –يف آخـــر الزمـــان رجـــال 
 .(1)" سياط؛ كياا أذناب البقر, يغدون يف سخ  اهلل, ويروحون يف غضبه

سي ون يف آخر الزمان شراة يغدون يف غضـ  اهلل, ": "ال بري"ويف رواية الط ات يف 
 .(9)" ت ون من بطانتهم ويروحون يف سخ  اهلل, فإياخ أن

وقـــد جــــاء الوعيـــد بالنــــار مـــذا الصــــنف مـــن النــــاس الـــذين يتســــلطون علـــى املســــلمني, 
 .ويعذبوام بغري حبحم

صنفان من أهل النار : "قال رسول اهلل : ؛ قالروى ا مام مسلم عن أيب هريرة 
 قوم معهم سياط كيذناب البقر يضربون :   أر ا

                                                 
 .اه زيين. حتقيحم د( 439/ 4" )ملالحمالفنت وا/ النهاية( "4)
., وهـــو صـــحيح؛ كمـــا يف احلـــديث الـــذي بعـــده(هبامشـــه منتخـــ  ال نـــز -114/ 1" )مســـند ا مـــام أ ـــد("1)

   
 (. 143 -4/140" )إحتاف امماعة( "9)
 (.9194ا( )940/ 9" )صحيح امامم: "انظر. واحلديث صحيح 

/ 1" )جممــم الزوالــد". "ورجــال أ ــد ثقــات"... ال بــري"و"  األوســ"رواه أ ــد والطــ ات يف : "وقــال اميثمــ 
191.) 
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 .(4)..." هبا الناس
, وهـذا احلـديث مـن معجـزات النبـوة, فقـد وقـم مـا أخـ  بـه : "النووي ر ـه اهللقال 

 .(1)" فيما أصحاب السياط؛ فهم غلمان واي الشراة
يغـــدون يف  اإن االـــ  بـــك مـــدة؛ أوشـــ   أن تـــرى قوًمـــ: "أليب هريـــرة  وقـــال 

 .(9)" سخ  اهلل, ويروحون يف لعنته, يف أيديهم مثل أذناب البقر
ي ون علـي م أمـراء هـم : "قال رسول اهلل : س ر   اهلل عنهما؛ قالوعن ابن عبا 

 .(1)"شر من اجملوس

 :انتشار الزنا -23
بين ذلك  الزنا وكثرته بني الناس, فقد أخ  النب  وُّ شُ ومن العالمات اليت ظهرت فُ  

 .السَّاعةمن أشراط 
راط إن مــــن أشــــ: "قــــال رســــول اهلل : ؛ قــــالعــــن أنــــس " الصــــحيحني"ثبــــ  يف 

 .(1)" ويظهر الزنا:( فذكر منها.. )السَّاعة
.. اعات  سييه علـى النـاس سـنوات خـدَّ : "قال رسول اهلل : قال وعن أيب هريرة 

 .(9)" وتشيم فيها الفاحشة:( فذكر احلديث, وفيه)
عن أيب مالك األشعري أنه "الصحيح "وأعظم من ذلك استحالل الزنا, فقد ثب  يف 

 .(4)"لي ونن يف أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير: "يقول مسم النب 

                                                 
 (.مم شرا النووي -464/ 40), باب جنهم أعاذنا اهلل منها, "صحيح مسلم( "4)
 (.464/ 40" )شرا النووي ملسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -464/ 40), باب جهنم أعاذنا اهلل منها, "صحيح مسلم( "9)
جممـم ". ", ورجالـه رجـال الصـحيح, خـال مؤمـل بـن إهـاب, وهـو ثقـة"األوسـ ", و"الصغري"رواه الط ات يف ( "1)

 (.191/ 1" )الزوالد
صــــحيح ", و(مـــم الفــــتح -403/ 4), كتـــاب العلــــم, بـــاب رفــــم العلــــم وظهـــور امهــــل, "صـــحيح البخــــاري( "1)

مــــم شــــرا  -114/ 49), كتــــاب العلــــم رفــــم العلــــم وقبضــــه وظهـــور امهــــل والفــــنت يف آخــــر الزمــــان, "مســـلم
 (.النووي

 ., ووافقه الذهب"هذا حديث صحيح ا سناده, و  خيرجاه: :", وقال(1/141" )مستدرخ احلاكم ( "9)
 ".وتشيم فيها الفاحشة: ", و  يذكر فيه(9111ا( )9/141" )صحيح امامم: "ا نظر. وصحح األلبات 
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هتارج احلمر؛ كما  (1)ويف آخر الزمان بعد ذهاب املؤمنني يبقى شرار الناس؛ يتهارجون
, فعلـيهم ر  ُمـاحلُ  ج  ويبقى شـرار ا لنـاس, يتهـارجون فيهـا هتـارُ : " جاء يف حديث النواس 

 .(9)" السَّاعةتقوم 
والذي نفس  بيـده؛ ال تفـي هـذه األمـة حـىت : "قال عن النب   وعن أيب هريرة 

هــا لــو واريت  : يقــوم الرجــل إىل املــرأة, فيفرتشــها يف الطريــحم, في ــون خيــارهم يومئــذ مــن يقــول
 .(1)!" وراء هذا ا حلالظ
  يف" :على حديث أنس السابحم" املفهم"يف كتابه  (1)قال القراب 

                                                                                                         
مم  -44/14)مر ويسميه بغري امسه, , كتاب األشربة, باب ما جاء فيمن يستحل اط"صحيح البخاري( "4)

 (.الفتح
أن يـامم :  واملعي. امماع وكثرة الن اا: ال ثرة يف الش ء واالتساع, واملراد به هنا: أصل امرج(: يتهارجون( )1)

 .الرجال النساء حبضرة الناس كما يفعل احلمري
 (.43/04" )شرا النووي ملسلم", و(1/110" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم شرا النووي -04/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "9)
 .رواه أبو يعلى( 1)
 (.994/ 0" )جممم الزوالد". "ورجاله رجال الصحيح: "قال اميثم  
مـــن رجـــال هـــو أبـــو العبـــاس أ ـــد بـــن عمـــر بـــن إبـــراهيم بـــن عمـــر األنصـــاري القـــراب, مـــن فقهـــاء املال يـــة, و ( 1)

التـذكرة يف أحـوال "احلديث, وهو شيحم القراب املفسر أيب عبد اهلل حممد بن أ د األنصاري, صاح  كتاب 
, "املفهم ملا أش ل مـن تلخـيص مسـلم: ", وأبو العباس هذا يعرف بابن املزين, ومن كتبه"املوتى وأمور اوخرة

 . ه اهلل, ر (هـ919), تويف با س ندرية سنة "خمتصر صحيح البخاري"و
 .للزركل ( 439/ 4" )األعالم", و(149/ 49" )البداية والنهاية: "انظر 
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يف  اأمـور سـتقم, فوقعـ , خصوًصـ هذا احلديث علـم مـن أعـالم النبـوة, إذ أخـ  عـن 
 .(4)" هذه األزمان

؛ لعظـم غلبــة امهــل, اوإذا كـان هــذا يف زمـان القــراب؛ فهـو يف زماننــا هــذا أكثـر ظهــورً 
 .وانتشار الفساد بني الناس

 :انتشار الربا -23
ومنها ظهور الربا, وانتشاره بني الناس, وعدم املباالة بيكل احلـرام, ففـ  احلـديث عـن  

 .(1)" يظهر الربا السَّاعةبني يدي : "أنه قال  عن النب  ود ابن مسع
لييتني على النـاس زمـان ال : "قال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة " الصحيح"ويف 

 .(9)" يباي املرء مبا أخذ املال, أمن حالل أم من حرام
رون وهــذه األحاديــث تنطبــحم علــى كثــري مــن املســلمني يف هــذا الــزمن, فتجــدهم ال يتحــ

 احلالل يف امل اس , بل يمعون املال من احلالل 

                                                 
 (.4/406" )فتح الباري( "4)
 ".رواته رواة الصحيح: ", وقال(9/6)للمنذري " الرتغي  والرتهي "رواه الط ات كما يف ( 1)
ـا الَـّذ   :, كتاب البيوع, باب قول اهلل "صحيح البخاري( "9) مـم  -(1/949 ين  آم نُـوا ال تـ يمُكُلوا الرمبـ اي ا أ يُـّه 

 ., يف كتاب البيوع, باب اجتناب الشبهات يف ال س (0/191" )سنن النسال ", و(الفتح
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واحلــــرام, وأغلــــ  ذلــــك بــــدخول الربــــا يف معــــامالت النــــاس, فقــــد انتشــــرت املصــــارف 
 .املتعاملة بالربا, ووقم كثري من الناس يف هذا البالء العظيم

  ومن فقه ا مام البخاري ر ه اهلل أنه أورد حديث أيب هريرة السابحم يف باب قول اهلل

 :{ ًََةً  ايَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َّل تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعاف ؛ [494: آل عمـران] {ُمَض اَع
ليبــني أن أكــل األ ــعاف املضــاعفة مــن الربــا ي ــون بالتوســم فيــه عنــد عــدم مبــاالة النــاس 

 .بطرا حبم املال, وعدم التمييز بني احلالل واحلرام

 :لهاواستحال (4)هور المعازف ظُ  -20
سي ون يف آخر الزمان خسـف, وقـذف, : "قال عن سهل بن سعد أن رسول اهلل 

 .(1)" إذا ظهرت املعازف والقينات: "ومىت ذلك يا رسول اهلل؟ قال: قيل". ومسحم
, امنهــا يف العصــور الســابقة, وهــ  اون أكثــر ظهــورً  كبــري    وهــذه العالمــة قــد وقــم شــ ء  

, وكثــر املغنــون واملغنيــات, اعظيًمــ انتشــرت انتشــارً فقــد ظهــرت املعــازف يف هــذا الزمــان, وا
 (.القينات)وهم املشار إليهم يف هذا احلديث بـ

                                                 
 .ه  آالت املاله ؛ كالعود, والطنبور, والدف, وكل لع  عزف(: املعازف( )4)
 (.9/194" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 ., حتقيحم حممد فؤاد عبد الباق (4914/ 1)ارفًا من أوله " سننه"روى ابن ماجه يف ( 1)
رواه الطــ ات, وفيـه عبــد اهلل بـن أيب الزنــاد, وفيـه  ـعف, وبقيــة رجـال إحــدى الطـريقني رجــال : "وقـال اميثمـ  

 (.3/44" )جممم الزوالد". "الصحيحني
 (.9116ا( )9/149" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح: "وقال األلبات 
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وأعظم من ذلك استحالل كثري من الناس للمعازف, وقد جـاء الوعيـد ملـن فعـل ذلـك 
ر ه " صحيح البخاري"باملسحم والقذف واطسف؛ كما يف احلديث السابحم, وملا ثب  يف 

مث ســاا الســند إىل أيب مالــك )حــدثنا صــدقة بــن خالــد : ام بــن عمــارقــال هشــ: اهلل؛ قــال
لي ــونن مــن أمــيت أقــوام يســتحلون احلــر واحلريــر (: "يقــول أنــه مســم النــب  األشــعري 

: يعـين –واطمر واملعازف, ولينزلن أقوام إىل جن  علم يـروا علـيهم بسـارحة مـم, يـيتيهم 
فيبيـتهم اهلل, ويضـم العلـم, و سـحم آخـرين قـردة  ,اارجم إلينـا غـدً : حلاجة, فيقولوا –الفقري 

 .(4)" وخنازير إىل يوم القيامة
أن هـذا احلـديث منقطـم   يتصـل مـا بـني البخـاري وصـدقة بـن  (1)وقد زعم ابـن حـزم 

 :(1), ورد عليه العالمة ابن القيم, وبني أن ما قاله ابن حزم باال من ستة وجوه (9)خالد 
؛  ــل اعمــار, ومســم منــه, فــإذا روى عنــه معنعنًــأن البخــاري قــد لقــ  هشــام بــن  -4

 على االتصال اتفاقا؛ حلصول املعاصرة والسماع, فإذا 

                                                 
مـم  -14/ 44), كتـاب األشـربة, بـاب مـا جـاء فـيمن يسـتحل اطمـر ويسـميه بغـري امسـه, "صحيح البخاري( "4)

 (.الفتح
هو العالمة احلافظ أبو حممد على بن أ د بن سعيد  بن حزم األندلسـ  القـراب, ومـن ألمـة الظاهريـة, وكـان ( 1)

اديثهــا, ولــه مصــنفات كثــرية يف املــذاه  وامللــل مــن أشــد النــاس تــيوياًل يف بــاب أصــول وآيــات الصــفات وأح
 .ر ه اهلل( هـ119)والنحل والفقه وأصوله ويف السري واألخبار, تويف سنة 

" شــذرات الــذه  يف أخبــار مــن ذهــ "البــن كثــري, و( 61, 64/ 41" )البدايــة والنهايــة: "انظــر ترحبتــه يف  
(9 /116 ,944.) 

 .حقيحم أ د شاكر, منشورات امل ت  التجاري للطباعة والنشر, بريوتبت( 6/16)البن حزم " احمللى: "انظر( 9)

 (.101 -104/ 1" )هتذي  السنن: "انظر( 1)
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 .أصاًل " عن هشام: "؛   ي ن فرا بينه وبني قوله"قال هشام: "قال
؛ قــــــــال ا مســــــــاعيل  يف أن الثقــــــــات األثبــــــــات قــــــــد رووه عــــــــن هشــــــــام موصــــــــواًلُ  -1

 .؛ بإسناده ومتنه"ارحدثنا هشام بن عم: أخ ت احلسن": "صحيحه"
أنــه قــد صــح مــن غــري حــديث هشــام, فــرواه ا مســاعيل  وعثمــان بــن أيب شــيبة  -9

 .بسندين آخرين إىل أيب مالك األشعري 
1-  ًً ــــو   يلــــحم هشــــاًم ــــه هــــذا احلــــديث يف  اأن البخــــاري ل ــــه؛ فإدخال و  يســــمم من

على انه ثاب  عنده عن هشام, و  يذكر الواسطة  يدلُّ , وجزمه به؛ "صحيحه"
 .ينه وبني هشام, إما لشهرهتم, وإما ل ثرهتم, فهو معروف مشهور عن هشامب

؛ فـاملراد أن احلـديث صـحيح "قـال فـالن": :"صـحيحه"أن البخاري إذا قال يف  -1
 .عنده

ال  أصــاًل " صــحيحه"بــه, مــدخال لــه يف  اأن البخــاري ذكــر هــذا احلــديث حمتًجــ -9
 .ااستشهادً 

 .فاحلديث صحيح بال ري 
وال التفات إىل أيب حممد بن حزم الظاهري احلـافظ يف رده مـا : "(4)وقال ابن الصالا 

 (". فذكره: )أخرجه البخاري من حديث أيب عامر أو أيب مالك

                                                 
هــو ا مــام احملــدث احلــافظ أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الــر ن الشــهرزوري, املعــروف بــابن الصــالا, كــان ديًنــا ( 4)

كثرية يف علوم احلديث والفقـه, وتـوىل التـدريس زاهًدا, ورًعا ناسً ا, على اريحم السلف الصاحل, وله مصنفات  
 (.هـ919)يف دار احلديث بدمشحم, توىف ر ه اله سنة 

 (.111, 114/ 1" )شذرات الذه ", و(493/ 49" )البداية والنهاية: "انظر 
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واحلــديث صــحيح, معــروف االتصــال؛ بشــرط الصــحيح, والبخــاري ر ــه اهلل : "مث قــال
مــن جهــة الثقــات عــن ذلــك الشــخص  اقــد يفعــل مثــل ذلــك؛ ل ــون ذلــك احلــديث معروفًــ

لذي علقه عنه, وقد يفعل ذلك ل ونـه قـد ذكـر ذلـك احلـديث يف مو ـم آخـر مـن كتابـه ا
, وقد يفعل ذلك لغري ذلك مـن األسـباب الـيت ال يصـحبها خلـل االنقطـاع, متصاًل  امسندً 

 .(4)" واهلل أعلم
وإ ا أال  ال الم على هذا احلديث؛ ألن بعض الناء يتشبث برأي ابن حـزم, وحيـته 

عـــازف, وقـــد تبـــني أن األحاديـــث الـــواردة يف النهـــ  عنهـــا صـــحيحة, وأن بـــه علـــى إباحـــة امل
 .األمة مهددة بالعقوبات إذا ظهرت املاله , وارت ب  املعاص 

 :كثر  شرب الٍمر واستحاللها  -21
ظهر يف هذه األمة شرب اطمر, وتسـميتها بغـري امسهـا, واألدهـى مـن ذلـك اسـتحالل 

ــابعــض النــاس مــا, وهــذا مــن أمــارات  , فقــد روى ا مــام مســلم عــن أنــس بــن مالــك عةالسَّ
مسعــ  رســول اهلل : ؛ قــال ويشــرب ( وذكــر منهــا: ... )السَّــاعةمــن أشــراط : "يقــول

 .(1)اطمر 
ومضــى ذكــر بعــض األحاديــث يف ال ــالم علــى املعــازف, وفيهــا أنــه ســي ون مــن هــذه 

 .األمة من يستحل شرب اطمر
: قال رسول اهلل : عباة بن الصام ؛ قالومنها ما رواه ا مام أ د وابن ماجه عن 

 لتستحلن االفة من أميت اطمر باسم "

                                                 
فـتح : "وانظـر(. هــ4963), ابم دار ال تـ  العلميـة, عـام (91ص" )مقدمة ابن الصالا يف علوم احلديث( "4)

 (.11/ 44" )ريالبا
 -114/ 49),  كتاب العلم, باب رفم العلـم وقبضـه وظهـور امهـل والفـنت يف آخـر الزمـان, "صحيح مسلم( "1)

 (.مم شرا النووي
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 .(4)" يسمواا إياه
 .وحنو ذلك(!! املشروبات الروحية)فقد أالحم على اطمر أمساء كثرية, حىت مسي  بـ

واألحاديث يف بيان أن هذه األمة سيفشو فيها شرب اطمر, وأن فيهم مـن يسـتحلها 
 .ةويغري امسها كثري 

 :وفسر ابن العريب استحالل اطمر بتفسريين
 .اعتقاد حل شرهبا: األول
 .أن ي ون املراد بذلك االسرتسال يف شرهبا؛ كاالسرتسال يف احلالل: الثات

, وهــو يف زمننــا هــذا أكثــر, فقــد فــنت بعــض (1)وذكــر أنــه مســم ورأى مــن يفعــل ذلــك 
 .الناس بشرهبا

عالنيــة يف بعــض البلــدان ا ســالمية, وانتشــار , وشــرهبا اوأعظــم مــن ذلــك بيعهــا جهــارً 
  يسبحم له مثيل؛ مما ينذر خبطر عظيم, وفسـاد كبـري, واألمـر هلل  اعظيمً  ااملخدرات انتشارً 
 .من قبل ومن بعد

رفة المساجد والتباهي بها -23  :ِز
 ومنها زخرفة املساجد, ونقشها, والتفاخر هبا, فقد روى ا مام 

                                                 
 (.4419/ 1" )سنن أيب ماجه", و(هبامشه منتخ  كنز العمال -943/ 1" )مسند أ د( "4)
 ".سنده جيد(: "14/ 44" )الفتح"وقال ابن حجر يف  
 (.1611ا ( )41, 1/49" )صحيح امامم الصغري: "انظر. ث صحح األلباتواحلدي 
 (.14/ 44" )فتح الباري: "انظر( 1)
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ــاعةال تقــوم : "قــال اهلل أن رســول  أ ــد عــن أنــس  حــىت يتبــاهى النــاس يف  السَّ
 .(4)" املساجد

ـــاعةمـــن أشـــراط : "قـــال أن النـــب  ويف روايـــة للنســـال  وابـــن خز ـــة عنـــه  أن  السَّ
 .(1)"يتباهى الناس يف املساجد

العنايـة : , فالتبـاه  هبـايتباهون هبا, مث ال يعمرواا إال قلـياًل : قال أنس: "قال البخاري
 .(9)" لتزخرفنها كما زخرف  اليهود والنصارى: قال ابن عباس. تهابزخرف

عـــن زخرفـــة املســـاجد؛ ألن ذلـــك يشـــغل النـــاس عـــن  وقـــد اـــى عمـــر بـــن اططـــاب 
أكن الناس من املطر, وإياخ أن حتمر : "صالهتم, وقال عندما أمر بتحديد املسجد النبوي

 .(1)" أو تصفر, فتفنت الناس
  ييخــذوا بوصــيته, و  يقتصــروا علــى التحمــري والتصــفري,  ورحــم اهلل عمــر؛ فــإن النــاس

بـــل تعـــدوا ذلـــك إىل نقـــ  املســـاجد كمـــا يـــنق  الثـــوب, وتبـــاهى امللـــوخ واطلفـــاء يف بنـــاء 
املساجد, وتزويقها, حىت أتوا يف ذلك بالعج , وال زال  هذه املساجد قالمة حىت اون؛  

 كما يف الشام ومصر 

                                                 
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال -491/ 9" )مسند أ د( "4)
 (.0613ا( )9/401" )صحيح امامم: "انظر" . صحيح: "قال األلبات 
 (.بشرا السيوا  -91/ 1" )سنن النسال ( "1)
 (.1004ا( )149/ 1")صحيح امامم: "انظر". صحيح: "أللباتقال ا 
ــــن خز ــــة"و  :" حممــــد مصــــطفى األعظمــــ , وقــــال. , حتقيــــحم د(4919, 4911ا ( )1/131" )صــــحيح اب

 ".إسناده صحيح
 (.مم الفتح -196/ 4), كتاب الصالة, باب بنيان املسجد, "صحيح البخاري( "9)
 (.لفتحمم ا -196/ 4" )صحيح البخاري: "انظر( 1)
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ا, وحــــىت اون ال يــــزال املســــلمون يتبــــاهون يف زخرفــــة وبــــالد املغــــرب واألنــــدلس وغريهــــ
 .الساجد

وال ش ل أن زخرفة املساجد عالمة على الرتف والتبذير, وعمارهتا إ ا ت ون بالطاعـة 
 .والذكر فيها, وي ف  الناس ما ي نهم من احلر والقر واملطر

 ـيم وقد جاء الوعيد بالدمار إذا زخرفـ  املسـاجد, وحليـ  املصـاحف, فقـد روى احل
إذا زوقــتم مســاجدكم, وحليــتم مصــاحف م؛ فالــدمار : "قــال الرتمــذي عــن أيب الــدرداء 

 .(4)" علي م
 فزخرفة املساجد وحتلية املصاحف منه  عنها؛ : "(1)قال املناوي 

                                                 
سلســــــلة "وذكــــــر يف ". إســــــناده حســــــن: ", وقــــــال األلبــــــات(166ا( )4/114" )صـــــحيح امــــــامم الصــــــغري( "4)

ـــه رواه احل ـــيم الرتمـــذي يف كتـــاب ( 4914ا( )990/ 9م" )األحاديـــث الصـــحيحة " األكيـــاس واملغـــرتين"أن
 .عن أيب الدرداء مرفوًعا( خمطواة الظاهرية -03ص)

ـــارخ بتقـــ  ـــر ن ( 060ا( )101ص" )الزهـــد"دمي وتـــيخري يف كتـــاب واحلـــديث رواه ابـــن املب بتحقيـــحم حبيـــ  ال
 .األعظمى

هذا إسناد رجاله ثقات, رجال مسلم, ول ن ال أدري : :, وقال"السلسلة"وذكر األلبات إسناد ابن املبارخ يف  
 ".مسم من أيب الدرداء أم ال؟( رواية عن أيب الدرداء)إذا كان ب ر بن سوادة 

 ., ونسبه اليب الدرداء(914/ 1" )شرا السنة" وذكره البغوي يف 
إىل احل ــيم عــن أيب امرجــاء, ورمــز لــه بالضــعف, وكــذلك ( 10ص" )امــامم الصــغري"وقــد عــزاه الســيوا  يف  

 (.913ا( )990/ 4" )فيض القدير"املناوي  عفه يف 
احلـدادي املنـاوي, لـه مثـانون  هو زين الدين حممد بن عبـد الـريوف بـن تـاج العـارفني بـن علـ  بـن زيـن العابـدين( 1)

 . ر ه اهلل( هـ4494)مصنًفا, غالبها يف احلديث والرتاجم والسري, تويف بالقاهرة سنة 
 (.141/ 9" )األعالم: "انظر 
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ألن ذلـك يشــغل القلـ , ويلهــ  عـن اطشــوع والتـدبر واحلضــور مـم اهلل تعــاىل, والــذي 
, وبغري ـا احـرام مطلًقـ: بـذه  أو فضـة –ولو ال عبة  –عليه الشافعية أن تزويحم املسجد 

 .(4)" م روه

 :التطاول في البنيان -17
من عصر النبوة, وانتشرت بعد ذلك, حىت تباهى  اهذا من العالمات اليت ظهرت قريبً 

نياالنــــاس يف العمــــران, وزخرفــــة البيــــوت, وذلــــك أن  بســــط  علــــى املســــلمني, وكثــــرت  الــــدُّ
نياالفتوحات, وامتد هبم الزمان حىت ركن كثري منهم إىل  األموال يف أيديهم بعد , ودب الدُّ

إليهم داء األمم قبلهم, وهو التنافس يف حبم األموال وصرفها يف غري ما ينبغ  أن تصـرف 
نيا, حــىت إن أهــل الباديــة وأشــباههم مــن أهــل احلاجــة والفقــر بســط  مــم افيــه شــرعً  ؛  الــدُّ

 .األبنية ذوات الطوابحم املتعددة, وتنافسوا يف ذلككغريهم من الناس, وأخذوا يف بناء 
عـن أيب هريـرة " الصـحيحني", ففـ  وكل هذا قد وقم كما أخ  الصـادا املصـدوا 

  أن النـب  ول ــن ســيحدثك عــن : "السَّـاعةقــال م يــل عنــدما سـيله عــن وقــ  قيــام
 .(9)"خ من أشرااهايف البنيان؛ فذا (1)وإذا تطاو رعاء البهالم (: فذكر منها.. )أشرااها

 .(1)" وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان: "ويف رواية ملسلم
ومـن أصـحاب الشـاء ! يا رسول اهلل : وجاء يف رواية لإلمام أ د عن ابن عباس؛ قال

 .(1)" العرب: "واحلفاة امياع العالة؟ قال

                                                 
 99(. 4/0" )فيض القدير( "4)
أوالد الضـين : حبم هبمة, وه  صغار الضين واملعز, الذكر واألنثى, وقيـل : ؛ بفتح الباء وإس ان اماء(البهم( )1)

 .خاصة
 (.4/499" )شرا النووي ملسلم", و(493/ 4)البن األثري " النهاية: "انظر 
عـــن ا  ـــان وا ســـالم وا حســـان وعلـــم  , كتـــاب الصـــالة, بـــاب ســـؤال ج يـــل النـــب "صـــحيح البخـــاري( "9)

م وا حسـان, , كتاب ا  ان, باب بيـان ا  ـان وا سـال"صحيح مسلم", و(مم الفتح -441/ 4)الساعة, 
(4 /494- 491.) 

 (.مم شرا النووي -413/ 4), كتاب ا  ان, باب بيان ا  ان وا سالم وا حسان, "صحيح مسلم( "1)
 ".إسناده صحيح: ", شرا أ د شاكر, وقال(1619ا( )991 -991/ 1" )مسند أ د( "1)
, 93/ 4" )جممــم الزوالــد". "بــن حوشــ  ويف إســناده أ ــد شــهر... رواه أ ــد والبــزار بنحــوه: "وقــال اميثمــ  

96.) 
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حــىت ... السَّــاعةال تقــوم : "قــال  أن رســول اهلل وروى البخــاري عــن أيب هريــرة 
 .(4)" يتطاول الناس يف البنيان

يريـد أن  اومعـي التطـاول يف البنيـان أن كـال ممـن كـان يبـين بيتًـ: "قال احلافظ ابن حجر
ي ــــون ارتفاعــــه أعلــــى مــــن ارتفــــاع اوخــــر, وحيتمــــل أن ي ــــون املــــراد باملباهــــاة بــــه يف الزينــــة 

 .(1)" د ال ثري من ذلك, وهو يف ازديادوالزخرفة, أو أعم من ذلك, وقد وج
يف هـــذا العصـــر, فتطـــاول النـــاس يف البنيـــان, وتفـــاخروا يف اومـــا  اوقـــد ظهـــر هـــذا جلًيـــ

وعر ها وزخرفتها, بل وصل هبم األمـر إىل أن بنـوا مـا يشـبه نااحـات السـحاب املشـهورة 
 .وغريها من بلدان العا ( أمري ا)يف 

                                                                                                         
( 9/991" )سلســـلة األحاديـــث الصــــحيحة: "انظـــر". هـــذا إســـناد ال بـــيس بــــه يف الشـــواهد: "وقـــال األلبـــات 

 (.4911ا)
 (.مم الفتح  -31, 34/ 49), (بدون), كتاب الفنت, باب "صحيح البخاري( "4)
 (.49/33" )فتح الباري( "1)
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 :(4)وَّلد  األمة لربتها  -12
إذا ولــدت : وســيخ خ عــن أشــرااها: "ء يف حــديث ج يــل الطويــل قولــه النــب جــا

 .متفحم عليه. (1)" األمة ربتها
 .(9)" إذا ولدت األمة رهبا: "ويف روية ملسلم

وقــد اختلــف العلمــاء يف معــي هــذه العالمــة علــى عــدة أقــوال, ذكــر احلــافظ ابــن حجــر 
 :منها أربعة أقوال

ع ا ســالم, واســـتيالء أهلــه علــى بــالد الشــرخ, وســـب معنــاه اتســا : "قــال اططــايب -4
" ذراريهم, فإذا ملك الرجل امارية, واستولدها؛ كان الولد منها مبنزلة رهبا, ألنه ولد سيده

(1). 
 .(1)وذكر النووي أن هذا قول األكثرين من العلماء  

حـني  ادً ؛ ألن اسـتيالد ا مـاء كـان موجـو (9)ل ـن يف كونـه املـراد نظـر : "قال ابن حجـر
 املقالة, واالستيالء على بالد الشرخ وسب ذراريهم 

                                                 
الــرب يطلــحم يف  اللغــة علــى املالــك, والســيد, واملــدبر, واملــريب, : "قــال ابــن األثــري". رهبــا": , ويف روايــة"ربتهــا( "4)

". رب كـذا: والقيم, واملنعم, وال يطلحم غري مضاف إال علـى اهلل تعـاىل, وإذا أالـحم علـى غـريه؛ أ ـيف, فيقـال
 (.1/406" )النهاية"

, كتـــاب "صــحيح مســـلم"و( مـــم الفـــتح -4/441), كتـــاب ا  ــان, بـــاب ســـؤال ج يــل "صــحيح البخـــاري( "1)
 (.مم شرا النووي -413/ 4)ا  ان, باب بيان ا  ان وا سالم وا حسان, 

 (.مم شرا النووي -499/ 4), ال تاب والباب السابقان, "صحيح مسلم( "9)
 (.4/411" )فتح الباري", وهذا النص يف  (0/90" )معا  السنن على خمتصر سنن أيب داود( "1)
 (.413/ 4"  )را النووي ملسلمش( "1)
 .واستبعد هذا القول أيًضا احلافظ ابن كثري( 9)
 (.403 -4/400" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر 
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واتــاذهم ســراري وقــم أكثــره يف صــدر ا ســالم, وســياا ال ــالم يقتضــ  ا شـــارة إىل 
 .(4)" السَّاعةوقوع ما   يقم مما سيقم قرب قيام 

أن تبيــم الســادة أمهـــات أوالدهــم, وي ثـــر ذلــك, فيتــداول املـــالخ املســتولدة حـــىت  -1
 .ها أوالدها وا يشعر بذلكيشرتي
بن ــاا أو زنــا, مث تبــاع  امــن غــري ســيدها بــوطء شــبهة, أو رقيًقــ اأن تلــد األمــة حــرً  -9

, وتــدور يف األيــدي, حــىت يشــرتيها ابنهــا أو ابنتهــا, وهــذا اصــحيحً  ااألمــة يف الصــورتني بيًعــ
 .من    القول الذي قبله

معاملــة الســيد أمتــه؛ مــن ا هانــة أن ي ثــر العقــوا يف األوالد, فيعامــل الولــد أمــه  -1
 .املريب حقيقة: , أو املراد بالربابالس , والضرب, واالستخدام, فيالحم عليه رهبا جمازً 

على أن املراد  يدلُّ وهذا أوجه األوجه عندي؛ لعمومه, وألن املقام : "مث قال ابن حجر
شــارة إىل أن مســتغربة, وحمصــلة ا  –علــى فســاد األحــوال  تــدلُّ مــم كواــا  –حالــة ت ــون 

, وهــو ا, والسـافل عاليًـايقـرب قيامهـا عـن انع ــاس األمـور, حبيـث يصـري املــر  مربيًـ السَّـاعة
 .(1)" أن تصري احلفاة ملوخ األرد: مناس  لقوله يف العالمة األخرى

أن ا مـاء ت ـون يف آخـر : "وهناخ قول خامس للحـافظ ابـن كثـري ر ـه اهلل, وهـو -1
باحلشمة, فت ون األمة حت  الرجل ال بري دون غريها من احلرالر, الزمان هن املشار إليهن 
 .(9)" وأن ترى احلفالة العراة العالة يتطاولون يف البنيان: "ومذا قرن ذلك بقوله

                                                 
 (.4/411" )فتح الباري( "4)
 .باختصار( 419, 4/411" )فتح الباري( "1)
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/400" )الفنت  واملالحم/ النهاية( "9)
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 :كثر  القتل  -11
: , قــالوا"حــىت ي ثــر امــرج السَّــاعةال تقــوم : "قــال أن رســول اهلل  عــن أيب هريــرة 

 .(4)رواه مسلم ". القتل, القتل: "قالوما امرج يا رسول اهلل؟ 
أيـام امـرج؛ يـزول فيهـا  السَّـاعةبني يـدي : "ويف رواية للبخاري عن عبد اهلل بن مسعود

 .(1)القتل؛ بلسان احلبشة : وامرج: قال أبو موسى". العلم, ويظهر فيها امهل
ـــاعةإن بـــني يـــدي : "قـــال عـــن النـــب  وعـــن أيب موســـى  ومـــا : , قـــالوا"امـــرج السَّ

. اأكثر مما نقتل؛ إنا نقتل يف العام الواحد أكثر من سبعني ألفً : , قالوا"القتل: "امرج؟ قال
. ومعنـا عقولنـا يومئـذ: قـالوا". اإنه ليس بقتل م املشركني, ول ن قتل بعضـ م بعًضـ: "قال
إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان, وخيلف له هباء من الناس؛ حيس  أكثـرهم : "قال
 .(9)" على ش ء, وليسوا على ش ءأنه 

نياوالـذي نفسـ  بيـده؛ ال تـذه  : "قـال رسـول اهلل : ؛ قـالوعن أيب هريرة   الـدُّ
كيـف : فقيـل". حىت ييه على الناس يوم ال يدري القاتـل فـيم قتـل, وال املقتـول فـيم قتـل؟

 امرج, القاتل : "ي ون ذلك؟ قال

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/49), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "مصحيح مسل( "4)
 (.مم الفتح – 41/ 49), كتاب الفنت, باب ظهور الفنت, "صحيح البخاري( "1)
, كتــاب الفــنت, بــاب "ســنن ابــن ماجــه", و(هبامشــه منتخــ  كنــز العمــال – 1/141" )مســند ا مــام أ ــد( "9)

ــــــة,  ــــــ  يف الفتن ــــــاب أشــــــراط الســــــاعة, "الســــــنةشــــــرا ", و(9616ا( )1/4946)التثب ( 16, 41/13), ب
 (.1191ا)

 .واحلديث صحيح 
 (.1419ا( )469/ 1" )صحيح امامم الصغري: "انظر 
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 .(4)" واملقتول يف النار
هذه األحاديـث قـد وقـم بعـض منـه, فحـدث القتـال بـني املسـلمني  يف وما أخ  به 
, مث صـارت احلـروب ت ثـر يف بعـض األمـاكن بعد مقتـل عثمـان  يف عهد الصحابة 

 .دون بعض, ويف بعض األزمان دون بعض, ودون أن تعرف أسباب أكثر تلك احلروب
يت ذهـ   ـحيتها وإن ما حصل يف القرون األخرية من احلروب املدمرة بني األمـم, والـ

األلــوف, وانتشـــرت الفــنت بـــني النــاس بســـب  ذلـــك, حــىت صـــار الواحــد يقتـــل اوخـــر, وال 
 .يعرف الباعث له على ذلك

وكذلك؛ فإن انتشار األسلحة الفتاكة اليت تدمر الشعوب واألمم لـه دور كبـري يف كثـرة 
الحنــالل, القتـل, حـىت صــار ا نسـان ال قيمــة لـه؛ يــذبح كمـا تــذبح الشـاة, وذلــك بسـب  ا

واي  العقول, فعند وقوع الفنت يقتل القاتل, وال يدري ملاذا قتل, وفيم قتل, بل إننا نرى 
بعض الناس يقتل غريه ألسـباب تافهـة, وذلـك عنـد ا ـطراب النـاس, ويصـدا علـى ذلـك 

, نسيل اهلل العافية, ونعوذ به من الفنت؛ "إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان: "قوله 
 .نها وما بطنما ظهر م

وقــد جــاء أن هــذه األمــة أمــة مرحومــة, لــيس عليهــا عــذاب يف اوخــرة, وأن اهلل تعــاىل 
نياجعــل عــذاهبا يف  حــدثنا : الفــنت والــزالزل والقتــل, ففــ  احلــديث عــن صــدقة بــن املثــي الــدُّ

بينــا أنــا واقــف يف الســوا يف إمــارة زيــاد إذ  ــرب  : ربــاا بــن احلــارث عــن أيب بــردة؛ قــال
, فقـال رجـل مـن األنصـار قـد كانـ  لوالـده صـحبة مـم اعلـى األخـرى تعجبًـ بإحدى يـدي
 أعج  من قوم دينهم : مما تعج  يا أبا بردة؟ قل : رسول اهلل 

                                                 
 (.مم شرا النووي -91/ 43), كتاب الفنت وأشراط ا لساعة, "صحيح مسلم( "4)



 

 

 011 اعة أشراط الس  

واحــــد ونبــــيهم واحــــد, ودعــــوهتم واحــــدة, وحجهــــم واحــــد, وغــــزوهم واحــــد؛ يســــتحل 
  فـإت مسعـ  والـدي أخـ ت أنـه مسـم رسـول اهلل! فـال تعجـ : قـال. بعضهم قتل بعض

إن أمــيت أمــة مرحومــة, لــيس عليهــا يف اوخــرة حســاب وال عــذاب, إ ــا عــذاهبا يف : "يقــول
 .(4)" القتل والزالزل والفنت

إن أمــيت أمــة مرحومــة, لــيس عليهــا يف اوخــرة عــذاب, إ ــا : "ويف روايــة عــن أيب موســى
نياعذاهبا يف   .(1)" القتل, والبالبل, والزالزل: الدُّ

 :تقارب الزمان -15 
" يتقارب الزمـان..حىت  السَّاعةال تقوم : "قال رسول اهلل : ؛ قالن أيب هريرة ع

(9). 
ــاعةال تقــوم : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالوعنــه  حــىت يتقــارب الزمــان, فت ــون  السَّ

ــاعةالســنة كالشــهر, وي ــون الشــهر كاممعــة, وت ــون اممعــة كــاليوم, وي ــون اليــوم ك , السَّ
 .(1)"السعفةكاحرتاا   السَّاعةوت ون 

                                                 
 .هب, ووافقه الذ"صحيح ا سناد, و  خيرجاه: ", وقال(111 -119/ 1" )مستدرخ احلاكم( "4)
 (.939 -931/ 1م" )سلسلة األحاديث الصحيحة: "انظر. واحلديث صحيح 
 (.هبامشه منتخ  ال نز – 1/144" )مسند ا مام أ د( "1)
سلســـــــلة األحاديـــــــث ", و(4091ا( )1/441" )صـــــــحيح امـــــــامم الصـــــــغري: "انظـــــــر. واحلـــــــديث صـــــــحيح 

 (.616ا( )1/931م" )الصحيحة
 (.مم الفتح – 31, 34/ 49), كتاب الفنت, "صحيح البخاري( "9)
ــــس(هبامشــــه منتخــــ  ال نــــز – 193 -190/ 1" )مســــند أ ــــد( "1) جــــامم : "انظــــر. , ورواه الرتمــــذي عــــن أن

مـــــم حتفـــــة  -911, 9/911), أبـــــواب الزهـــــد, بـــــاب مـــــا جـــــاء يف تقـــــارب الـــــزمن وقصـــــر األمـــــل, "الرتمـــــذي
 (.األحوذي

 .اه زيين. , حتقيحم د(434/ 4" )املالحمالفنت و / النهاية". "إسناده على شرط مسلم: "قال ابن كثري 
 (.0/194" )جممم الزوالد". "رجاله رجال الصحيح: "قال اميثم  
 (.0166ا( )9/401" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح: "قال األلبات 
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 :وللعلماء أقوال يف املراد بتقارب الزمان؛ منها
 .(4)أن املراد بذلك قلة ال كة يف الزمان  -4

قــد وجــد يف زماننــا هــذا, فإننــا  ــد مــن ســرعة مــر األيــام مــا   ن ــن : "قــال ابــن حجــر
 .(1)"  ده يف العصر الذي قبل عصرنا هذا

؛ مـن اسـتلذاذ النـاس هـدي وعيسـى أن املراد بذلك هو ما ي ـون يف زمـان امل -1
للعي , وتوفر األمن, وغلبة العدل, وذلك أن الناس يستقصـرون أيـام الرخـاء وإن االـ , 

 .(9)وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت 
أن املراد تقارب أحوال أهله يف قلة الدين, حىت ال ي ون منهم من ييمر مبعروف,  -9

هلـــه, وذلـــك عنـــد تـــرخ الـــ  العلـــم خاصـــة, وينهـــى عـــن من ـــر, لغلبـــة الفســـحم, وظهـــور أ
والر ــى بامهــل, وذلــك ألن النــاس ال يتســاوون يف العلــم, فــدرجات العلــم تتفــاوت؛ كمــا 

 .(1){َوفَ ْوَ  ُكلِّ ِذ  ِعْلٍم َعِليم}: قال تعاىل

 ., وإ ا يتساوون إذا كانوا جهااًل [09: يوسف] 
االت واملراكــــ  أن املــــراد تقــــارب أهــــل الزمــــان بســــب  تــــوفر وســــالل االتصــــ -1

 .(1)األر ية واموية السريعة اليت قرب  البعيد 

                                                 
 البـن" جامم األصـول", و(هبام  خمتصر سنن أيب داود للمنذري – 411, 414/ 9" )معا  السنن: "انظر( 4)

 (.49/49" )فتح الباري", و(44/146)األثري 
 (.49/49" )فتح الباري( "1)
 (.49/49" )فتح الباري: "انظر( 9)
 (.411/ 9)للمنذري " خمتصر سنن أيب داود: "انظر( 1)
 .لسيد سابحم( 110ص" )العقالد ا سالمية", و(4/160" )إحتاف امماعة: "انظر( 1)
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 .أن املراد بذلك هو قصر الزمان, وسرعته حقيقة, وذلك يف آخر  الزمان -1
وهــذا   يقــم إىل اون, ويؤيــد ذلــك مــا جــاء أن أيــام الــدجال تطــول حــىت ي ــون اليــوم  

, وذلــك (4)ول؛ فإاــا تقصــر كالسـنة, وكالشــهر, وكاممعــة يف الطـول, ف مــا أن األيــام تطـ
 .الدُّنياالختالل نظام العا , وقرب زوال 

قصـره؛ علـى مـا وقـم يف : حيتمل أن ي ون املراد بتقارب الزمـان: "(1)قال ابن أيب حبرة 
, وعلــى هــذا؛ فالقصــر حيتمــل أن "حــىت ت ــون الســنة كالشــهر السَّــاعةال تقــوم : "حــديث

 .اي ون معنويً 
 .السَّاعة, ولعله من األمور اليت ت ون قرب قيام أما احلس ؛ فلم يظهر بعد

وأما املعنوي؛ فله مدة منذ ظهر؛ يعرف ذلك أهل العلم الديين ومن له فطنة من أهـل 
السب  الدنيوي؛ فإام يدون أنفسهم ال يقدر أحدهم أن يبلـ  مـن العمـل قـدر مـا كـانوا 

لــك بســب  مــا وقــم مــن يعملونــه قبــل ذلــك, وي ــون ذلــك, وال يــدرون العلــة فيــه, ولعــل ذ
  عف ا  ان؛ 

                                                 
 ., حتقيحم عبد القادر األرنايوط(146/ 44" )جامم األصول", و(411 /9" )خمتصر سنن أيب داود: "انظر( 4)

ا باحلديث, ( 1)
ً
هو العالمة أبو حممد عبد اهلل بن سعد بن سعيد بن أيب حبرة األزدي األندلس  املال  , كان عامل

ث يف احلــدي" املرالــ  احلســان", ولــه "صــحيح البخــاري"اختصــر بــه " حبــم النهايــة: "ولــه عــدة مصــنفات؛ منهــا
 .والرييا

 .اهـ" كان قوااًل باحلحم, أمارًا باملعروف, وااء عن املن ر... ا مام, العا , الناسك: "قال فيه ابن كثري 
 .ر ه اهلل( هـ961)تويف مبصر سنة  
 (.36/ 1" )األعالم", و(919/ 49" )البداية والنهاية: "انظر ترحبته يف 
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لظهور األمـور املخالفـة للشـرع مـن عـدة أوجـه, وأشـد ذلـك األقـوات, ففيهـا مـن احلـرام 
مـن النـاس ال يتوقـف يف شـ ء, ومهمـا قـدر  ااحملض ومن الشـبه مـا ال خيفـى, حـىت إن كثـريً 

 .على حتصيل ش ء؛ هجم عليه وال يباي
زا ويف النبـــ  إ ـــا ت ـــون مـــن اريـــحم قـــوة ا  ـــان, والواقـــم أن ال كـــة يف الزمـــان ويف الـــر 

َولَ ْو َأن  َأْه َل اْلُق َرى آَمنُ وا }: واتباع األمر, واجتناب النه , والشاهد لذلك قوله تعـاىل

َتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمْن الس َماِء َواأَلْر ِ  ََ  .(4) [69: األعرف] {َوات  َقْوا َل

 :تقارب األسوا  -10
حـىت تظهـر الفـنت, وي ثـر  السَّاعةال تقوم : "قال أن رسول اهلل  يرة عن أيب هر  

 .(1)" ال ذب, وتتقارب األسواا
وأمــا تقــارب األســواا؛ فقــد جــاء تفســريه يف حــديث : "(9)قــال الشــيحم  ــود التــويري 

أن ذلـك إشـارة إىل مـا وقـم  –واهلل أعلـم  – عيف بينه كسادها, وقلة أرباحها, والظاهر 
من تقارب أهل األرد؛ بسب  املراك  اموية واألر ية واوالت ال هربالية اليت  يف زماننا
 تنقل 

                                                 
 (.40/ 49" )فتح الباري( "4)
 (.هبامشه منتخ  ال نز -146/ 1" )مسند أ د( "1)
" جممــــم الزوالــــد". "رواه أ ــــد, ورجالــــه رجــــال الصــــحيح؛ غــــري ســــعيد بــــن مسعــــان, وهــــو ثقــــة: "قــــال اميثمــــ  

(0/910.) 
هـــو العالمـــة الشـــيحم  ـــود بـــن عبـــد اهلل التــــويري النجـــدي, مـــن العلمـــاء املعاصـــرين, ومقامـــه اون يف مدينــــة ( 9)

, يقــم يف "إحتــاف امماعــة مبــا جــاء يف الفــنت واملالحــم وأشــراط الســاعة: "االريــاد, ولــه عــدة مصــنفات؛ منهــ
التنبيهــات علــى ", و"الصــارم املشــهور علــى أهــل التــ ج والســفور: "جملــدين , ولــه رســالل صــغرية وردود؛ مثــل

 ., وغريها"فصل اططاب يف  الرد على أيب تراب", و"رسالة األلبات يف الصالة
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األصوات؛ كا ذاعات والتلفونات اموالية اليت صارت أسواا األرد متقاربـة بسـببها, 
يف  –أو غـالبهم  –فال ي ون تغيري يف األسعار يف قطـر مـن األقطـار إال ويعلـم بـه التجـار 

فيزيــدون يف الســعر إن زاد, وينقصــون إن نقــص, ويــذه  التــاجر يف  حبيــم أرجــاء األرد,
السيارات إىل أسواا املدالن اليت تبعد عنه مسرية أيـام, فيقضـ  حاجتـه منهـا, مث يرجـم يف 
يــوم أو بعــض يــوم, ويــذه  يف الطــالرات إىل أســواا املــدالن الــيت تبعــد عنــه مســرية شـــهر 

 .بعض يوم فيكثر, فيقض  حاجته منها, ويرجم يف يوم أو
 :فقد تقارب  األسواا من ثالثة أوجه

 .سرعة العلم مبا ي ون فيها من زيادة السعر ونقصانه: األول
 .اسرعة السري من سوا إىل سوا, ولو كان  مسافة الطريحم بعيدة جدً : الثات

يف األســــعار, واقتــــداء بعــــض أهلهــــا بــــبعض يف الزيــــادة  امقاربــــة بعضــــها بعًضــــ: الثالــــث
 .(4" أعلموالنقصان, واهلل

 :ظهور الشرك في هذه األمة -13
هـــذا مـــن العالمـــات الـــيت ظهـــرت, وهـــ  يف ازديـــاد, فقـــد وقـــم الشـــرخ يف هـــذه األمـــة, 
وحلقــ  قبالــل منهــا باملشــركني, وعبــدوا األوثــان, وبنــوا املشــاهد علــى القبــور, وعبــدوها مــن 

قاموا ما األعياد, وكثـري دون اهلل, وقصدوها للت خ والتقبيل والتعظيم, وقدموا ما النذور, وأ
 .امنها مبنزلة الالت والعزى ومناة أو أعظم شركً 

 : قال رسول اهلل : ؛ قال روى أبو داود والرتمذي عن ثوبان 

                                                 
 (.166, 163 /4" )إحتاف امماعة( "4)
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حىت تلححم  السَّاعةإذا و م السيف يف أميت؛   يرفم عنها إىل يوم القيامة, وال تقوم "
 .(4)" ميت األوثانقبالل من أميت باملشركني, وحىت تعبد قبالل من أ

حـــىت  السَّــاعةال تقــوم : "قـــال رســول اهلل : قــال وروى الشــيخان عــن أيب هريــرة 
 .(9)" نساء دوس حول ذي اطلصة (1)تضطرب أليات 

                                                 
: وقــال الرتمــذي(. 199/ 9" )جــامم الرتمــذي", و(مــم عــون املعبــود – 911, 911/ 44" )ســنن أيب داود( "4)

 .هذا حديث صحيح"
 (.0161ا( )9/401" )صحيح امامم الصغري"وصححه األلبات يف  
رفهن كمــا يفعلــن يف أن أعجــازهن تضــطرب يف أاــ: حبــم األليــة, واملــراد هبــا هــ  هنــا أعجــازهن؛ أي(: أليــات( )1)

 .اماهلية
 (.91/ 4" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
؛ بفتح اطاء املعجمـة والـالم بعـدها مهملـة, وهـذا هـو األشـهر يف  ـبطها, واطصـلة نبـات لـه أ ـر؛  (اطلصة( )9)

 .كخرز العقيحم
 .ذو اطلصة: الصنم اطلصة, واسم: اسم البي : وقيل. اسم للبي  الذي كان فيه الصنم(: ذو اطلصة)و 

 .اسم لصنمني كل منهما يدعى ذا اطلصة, أحد ا لدوس, والثات طثعم وغريهم من العرب(: ذو اطلصة)و
ـــا إىل اون يف بـــالد زهـــران  فيمـــا صـــنم دوس؛ فهـــو املـــراد يف هـــذا احلـــديث, وال يـــزال م ـــان هـــذا الصـــنم معروًف

( رمـس)وس, ويقم ذو اطلصة قريًبا من قرية تسمى من بالد د( ثروا: ), يف م ان يقال له(جنوب الطالف)
ذي  بفتح الراء وامليم, وكان ذو اطلصة يقم فو ا تل صخري مرتفم حيده من الشرا شع  

اطلصة ومن الغرب هتامة, وال يزال على هذا التل بعض الصخور ال برية املستعملة يف البناء, وهـ  تـدل علـى 
 .يأنه كان يوجد يف ذلك امل ان بناء قو 

 .حلمد اماسر( 914 -999" )كتاب يف سراة غامد وزهران", و(04/ 3" )فتح الباري: "انظر
خـثعم وجبيلـة يضـاهئون بـه : وأما صنم خثعم؛ فيسمى أيًضا ذا اطلصة, وهو بيـ  بنتـه قبيلتـان مـن العـرب  ـا

 ., وأحرقوهجرير بن عبد اهلل البجل  يف مئة وسسني فارًسا, فهدموه ال عبة, وقد أرسل النب 
, يف كتاب املغازي, باب غـزوة (مم ا لفتح -04, 04/ 3" )صحيحه"وقصة هدمه رواها ا مام البخاري يف 

 .ي اطلصة ذ
وصنم خثعم يقم يف تبالة بني م ة واليمن على مسرية سبم ليال مـن م ـة, وقـد بـي يف م انـه مسـجد جـامم 

 .لبلدة يقال ما العبالت من أرد خثعم
, منشــــورات دار (911, 919ص" )كتــــاب يف ســــراة غامــــد وزهــــران", و(1/34" )لبلــــدانمعجــــم ا: "انظــــر

 (.هـ4964)اليمامة, الرياد, عام 
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 .(4)ااغية دوس اليت كانوا يعبدون  يف اماهلية (: ذو اطلصة)و
حومـا مـن العـرب يف هذا احلـديث؛ فـإن قبيلـة دوس ومـا  وقد وقم ما أخ  به النب 

قد افتتنوا بذي اطلصة عندما عاد امهل إىل تلك البالد, فيعادوا سريهتا األوىل, وعبدوها 
من دون اهلل, حىت قام الشيحم حممد بن عبد الوهاب ر ه اهلل بالدعوة إىل التوحيد, وجدد 

حممد بن  ما اندرس من الدين, وعام ا سالم إىل جزيرة العرب, فقام ا مام عبد العزيز بن
, وهــدموا بعـــض -ســعود ر ــه اهلل, وبعــث حباعــة مـــن الــدعاة إىل ذي اطلصــة, فخربوهــا 

وملا انتهى ح م آل سعود على احلجـاز يف تلـك الفـرتة, عـاد امهـال إىل عبادهتـا  –بنالها 
مـــرة أخـــرى, مث ملــــا اســـتوىل امللـــك عبــــد العزيـــز بــــن عبـــد الـــر ن آل ســــعود ر ـــه اهلل علــــى 

لـه عليهـا, فيرسـل حباعــة مـن جيشـه, فهـدموها, وأزالـوا أثرهـا, وهلل احلمــد احلجـاز؛ أمـر عام
 .(1)واملئة 

ال : "إذ يقــول وال يــزال هنــاخ صــور مــن الشــرخ يف بعــض البلــدان, وصــدا الرســول 
 ". يذه  الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى

                                                 
, (0449ا( )مـم الفـتح -09/ 49), كتاب الفنت, باب تغري الزمان حىت تعبـد األوثـان, "صحيح البخاري( "4)

 (.بشرا النووي -99, 43/91), كتاب الفنت وأشراط الساعة "صحيح مسلم"و
 (.916 -910ص" )سراة غامد وزهران", و(199 -111/ 4" )إحتاف امماعة: "انظر( 1)
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ِذ  َأْرَس  َل ُه  َو ال   }: إن كنــ  ألظــن حــني أنــزل اهلل! يــا رســول اهلل: فقالــ  عالشــة

يِن ُكلِّ   ِه َولَ   ْو َك   رَِه اْلُمْش   رُِكوَن   {(3)َرُس   وَلُه بِاْلُه   َدى َوِدي   ِن اْلَح   قِّ لُِيْظِه   َرُه َعلَ   ى ال   دِّ

 اإنـه سـي ون مـن ذلـك مـا شـاء اهلل, مث يبعـث اهلل رحيًـ: ", قـالاأن ذلك تاًمـ [6: الصف]
ى من ال خري فيـه, فريجعـون ايبة, فتويف كل من يف قلبه مثقال حبة خردل من إ ان, فيبق

 .(4)" إىل دين آبالهم
ومظـــاهر الشـــرخ كثـــرية, فليســـ  حمصـــورة يف عبـــادة األحجـــار واألشـــجار والقبـــور, بـــل 

مـم اهلل تعـاىل, يشـرعون للنـاس مـن عنـد أنفسـهم,  اتتعدى ذلك إىل اتاذ الطواغي  أنـدادً 
ن أنفســهم آمــة مــم اهلل ويلزمــون النــاس بالتحــاكم إىل شــريعتهم, وتــرخ شــريعة اهلل, فينصــبو 

ٍَ ُذوا َأْحبَ اَرُهْم َورُْهبَ انَ ُهْم َأْربَابً }: تعـاىل وتقـدس؛ كمـا قـال تعـاىل  {ِم ْن ُدوِن الل   هِ  اات 

جعلـــوا علمـــاءهم وعبـــادهم آمـــة يشـــرعون مـــم؛ فـــإام ابتعـــوهم فيمـــا : ؛ أي[94: التوبـــة]
 .(1)حللوا وحرموا 

, واعتنقـوا امبن نبذوا ا سالم وراءهـم ظهريًـوإذا كان هذا يف التحليل والتحرمي؛ ف يف 
 .املذاه  ا حلادية؛ من علمانية, وشيوعية, واشرتاكية, وقومية, مث يزعمون أام مسلمون

 :وقطيعة الرحم وسوء الحوار (5)ظهور الَحش  -13
 روى ا مام أ د واحلاكم عن عبد اهلل بن عمرو ر   اهلل عنهما أن  

                                                 
 (.مم شرا النووي -99/43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم بشرا النووي( "4)
 (.1/00" )تفسري ابن كثري: "انظر( 1)
ص , وكثريًا ما تـرد الفاحشـة مبعـي الزنـا, هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب واملعا: "قال ابن األثري(: الفح ( )9)

 (.141/ 9" )النهاية"و". وكل خصلة قبيحة فه  فاحشة يف األقوال واألفعال
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حىت يظهر الفح , والتفاح , وقطيعة الـرحم,  السَّاعةقوم ال ت: "قال رسول اهلل 
 .(4)"وسوء اجملاورة

 السَّـاعةمـن أشـراط : "قال رسول اهلل : عن أنس؛ قال" األوس "وروى الط ات يف 
 .(1)" الفح  والتفح  وقطعية الرحم

... السَّـاعةإن بـني يـدي : "أنـه قـال عـن النـب   ولإلمام أ د عن ابن مسعود  
 .(9)" م األرحامقط

, فانتشـــر الفحـــ  بـــني كثـــري مـــن النـــاس؛ غـــري مبـــالني وقـــد وقـــم مـــا أخـــ  بـــه النـــب 
بالتحدث مبا يرت بون من معاص , وما يرتت  عليه من عقاب شـديد, وقطعـ  األرحـام, 
فالقري  ال يصل قريبه, بل حصل بينهم التقاام والتدابر, فتمر الشهور والسـنون وهـم يف 

تزاورون, وال يتواصلوان, وهذا ال شك أنه من  عف ا  ـان, فـإن رسـول بلد واحد, فال ي
 .حث على صلة الرحم, وحذر من قطيعتها اهلل 

هـــذا مقـــام : إن اهلل خلـــحم اطلـــحم, حـــىت إذا فـــرم مـــنهم؛ قامـــ  الـــرحم, فقالـــ : "وقـــال
نعـم؛ أمـا تر ـني أن أصـل مـن وصـلك وأقطـم مـن قطعـك؟ : العالذ بك من القطيعة؟ قـال

 ".فذاخ لك: قال. بلى: قال 

                                                 
, وذكـر روايـة احلـاكم, وأاـال "إسـناده صـحيح: ", وقـال(شـرا أ ـد شـاكر – 94 -44/19" )مسند أ ـد( "4)

 .ال الم عليها
هذا حديث صحيح, فقد اتفـحم : "اه بثالثة أسانيد, وقال, وقد رو (09 -01/ 4" )مستدرخ احلاكم: "وانظر 

الشيخان على االحتجاج جبميم رواته؛ غري أيب س ة امذي, وهو تابع  كبري مبني, ذكره يف املسانيد والتواريحم 
 ., وذكر له شاهًدا, ووافقه الذهب على تصحيحه"غاير مطعون فيه

, ويف بعضهم خالف, واألحاديث املذكورة تشهد "اله ثقاترج: ", وقال اميثم (0/131" )جممم الزوالد( "1)
 .له
 ".إسناده صحيح: ", وقال(شرا أ د شاكر – 1/999" )مسند أ د( "9)
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ِس ُدوا ِف ي }: اقرأوا إن شئتم: "مث قال رسول اهلل  َْ فَ َهْل َعَسْيُتْم ِإْن تَ  َول ْيُتْم َأْن تُ 
ََ م ُهْم َوَأْعَم ى أَْبَص اَرُهْم ( 11)اأَلْرِ  َوتُ َقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم  ُأْولَِ اَل ال ِذيَن َلَعنَ ُهْم الل  ُه فََأ

ََاُلَه ا َأَفال يَ َتَدب   ( 15) " [11 -11: حممـد] { (10)ُروَن اْلُق ْرآَن َأْم َعلَ ى قُ لُ وٍب َأقْ 
(4). 

 .(1)" ال يدخل امنة قاام رحم: "وقال عليه الصالة والسالم
وأمــا ســوء امــوار؛ فحــدث عنــه وال حــرج, ف ــم مــن جــار ال يعــرف جــاره, وال يتفقــد 

 .عنه بل وال ي ف شره! أحواله؛ ليمد يدد العون إليه إن احتاج
من كان يؤمن باهلل واليوم اوخر؛ فال يؤذي : "عن أذى امار, فقال وقد اى النب 

 .(9)" جاره
مــن كــان يــؤمن بــاهلل واليــوم اوخــر؛ فليحســن إىل : "وأمــر با حســان إىل امــار, فقــال

 .(1)" جاره
" مــا زال ج يــل يوصــيين بامــار حــىت ظننــ  أنــه ســيورثه: "وقــال عليــه الصــالة والســالم

(1). 

 :تشب  المشيٍة -10
 ي ون قوم : "قال رسول اهلل : عن ابن عباس ر   اهلل عنهما؛ قال

                                                 
مم شرا  -441/ 49), كتاب ال  والصلة واوداب, باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها, "صحيح مسلم( "4)

 (.النووي
 .(مم شرا النووي – 49/441" )صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -1/14), كتاب ا  ان, باب احلث على إكرام امار والضيف, "صحيح مسلم( "9)
 .احلاشية السابقة نفسها( 1)
مـم شـرا  -409/ 49)الوصـية بامـار وا حسـان إليـه, : , كتاب ال  والصلة واوداب, باب"صحيح مسلم( "1)

 (.النووي
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 .(4)" خيضبون يف آخر الزمان بالسوا؛ كحواصل احلمام, ال يرحيون رالحة امنة
مـــا جـــاء يف هـــذا احلـــديث واقـــم يف هـــذا الـــزمن؛ فإنـــه انتشـــر بـــني الرجـــال صـــب  حلـــاهم 

 .وريوسهم بالسواد
تشـبيه حلـال بعـض " كحواصـل احلمـام: "أن قولـه  –واهلل أعلـم  –ي  والذي يظهر

املســــلمني يف هــــذا العصــــر, فتجــــدهم يصــــنعون بلحــــاهم كهيئــــة حواصــــل احلمــــام, حيلقــــون 
عوار ــهم, ويــدعون مــا علــى أذقــاام مــن الشــعر, مث يصــبغونه بالســواد, فيغــدو كحواصــل 

 .احلمام
ال يرحيـــون رالحـــة امنـــة؛ لفعـــل يصـــدر حيتمـــل أن ي ـــون املعـــي : "(1)قـــال ابـــن امـــوزي 

مـــنهم, أو اعتقـــاد, ال لعلـــة اطضـــاب, وي ـــون اطضـــاب ســـيماهم؛ كمـــا قـــال يف اطـــوارج 
 .(9)" سيماهم التحليحم, وإن كان حتليحم الشعر ليس حبرام

                                                 
 ".صحيح: ", حتقيحم وشرا أ د شاكر, وقال(110ا( )419/ 1" )مسند ا مام أ د( "4)
 (.مم عون املعبود -199/ 44), كتاب الرتجل, باب ما جاء يف خضاب السواد, "سنن أيب داود"و 
إســـناده قـــوي, إال أنـــه اختلـــف يف رفعـــه وقفـــه, وعلـــى تقـــدير تـــرجيح وقفـــه؛ فمثلـــه ال يقـــال : "قـــال ابـــن حجـــر 

 (.166/ 9" )فتح الباري". "بالرأي, فح مه الرفم
... , وغــريهم ممــا ال جمــال لــذكرهم"املختــارة"أخرجــه أبــو داود, والنســال , وأ ــد, والضــياء يف : وقــال األلبــات 

 ".بإسناد صحيح على شرط الشيخني
األوىل, . امل تـــــ  ا ســـــالم , ط. , ط(31ص), "غايـــــة املـــــرام يف تـــــريه أحاديـــــث احلـــــالل واحلـــــرام: "انظـــــر 

 (.هـ4144)
, وذكر أن املتهم فيه عبد ال ـرمي بـن أيب املخـارا, (9/11" )املو وعات"ابن اموزي يف وهذا احلديث أورده  

 .وهو مرتوخ
ذلك؛ فإن احلديث من رواية عبد ال ـرمي امـزري الثقـة املخـرج  أخطي يف : "ورد عليه ابن حجر, فقال

 (".الصحيح)له يف 
وقـد تبـم ابـن امـوزي يف ذلـك . حجر البن( 16, 13ص" )القول املسدد: "انظر. مث ذكر من أخرج احلديث

الفوالـــــد اجملموعـــــة يف ". "مو ـــــوع: قـــــال القـــــزويين": "الفوالـــــد اجملموعـــــة"العالمـــــة الشـــــوكات, فقـــــال يف كتـــــاب 
بتحقيـــــحم عبــــــد الـــــر ن بــــــن حيـــــىي املعلمــــــ , الطبعـــــة الثانيــــــة, ( 4114ا( )144ص")األحاديـــــث املو ــــــوعة

 ., بريوت(هـ4961)
الر ن بن عل  اموزي القرش  البغدادي احلنبل , صاح  املصـنفات ال بـار, الـيت  هو العالمة أبو الفرج عبد( 1)

 (.هـ160)تبل  حنو ثالث مئة مصنف يف احلديث والوعظ والتفسري والتاريحم وغريها, تويف ر ه اهلل سنة 
مــد لعبــد الــر ن حم( 19 -4/14" )املو ــوعات", ومقدمــة كتابــه (94 -49/13" )البدايــة والنهايــة: "انظــر 

 (.هـ4939)األوىل, . عثمان, الناشر حممد عبد احملسن, ط
 .البن اموزي( 9/11" )املو وعات( "9)
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عـن " الصـحيح"عـن صـب  شـعر الـرأس واللحيـة بالسـواد, ففـ   قد اى النـب : قل 
 (4)بـــييب قحافـــة يـــوم فـــتح م ـــة ورأســـه وحليتـــه كالثغامـــة  أه: , قـــالجـــابر بـــن عبـــد اهلل 

 غريوا : ", فقال رسول اهلل ابيا ً 

                                                                                                         
احلسن, واحلسني, وسعد بن أيب : اعلم أنه قد خض  حباعة من الصحابة والتابعني؛ منهم: "قال ابن اموزي 

أن يرقــى إىل درجــة التحــرمي إذا    وقــاص, وخلــحم كثــري مــن التــابعني, وإ ــا كرهــه قــوم ملــا فيــه مــن التــدليس, فيمــا
 (.9/11" )املو وعات". "يدلس, فيج  فيه هذا الوعيد؛ فلم يقل به أحد

: ي ــره كراهيــة تنزيــه, واملختــار التحــرمي؛ لقولــه : حيــرم خضــابه بالســواد علــى األصــح, وقيــل: "وقــال النــووي 
 (.41/34" )شرا مسلم". "واجتنبوا السواد

كنـا خنضـ  بالسـواد إذا كـان الوجـه : "عـن الزهـري؛ قـال" كتـاب اطضـاب"اصم يف وأما ما أخرجه ابن أيب ع 
 (.911, 911/ 44" )فتح الباري" "جديًدا, فلما نغض الوجه واألسنان؛ تركناه

الظاهر أن الزهري   ي ن عنـده حـديث بـالتحرمي أصـاًل, ف ـان ييخـذ األمـر بذوقـه, وعلـى كـل : "قال األلبات 
غايـة ". ", واحلديث املتقدم حجـة علـى الزهـري وغـريهأحد أو قوله بعد رسول اهلل حال؛ فال حجة يف فعل 

 (.31ص" )املرام
هــ  شــجرة تبــيض كياــا : ؛ بضــم املثلثــة, وتفيــف املعجمــة, نبــات شــديد البيــاد؛ زهــره ومثــره, وقيــل(الثغامــة( )4)

 .الثله
 (.911/ 44" )فتح الباري", و(4/141" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
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 .(4)" هذا بش ء, واجتنبوا السواد
 :(1) كثر  الش   -11
 .(9)" أن يظهر الشح السَّاعةمن أشراط : "؛ قالعن أيب هريرة  

 .(1)" لشحيتقارب الزمان, وينقص العمل, ويلقى ا: "؛ قالعن النب  وعنه 
ال يـــزداد األمـــر إال شـــدة, وال : "يقـــول مسعـــ  رســـول اهلل : ؛ قـــالوعـــن معاويـــة 

 .(1)" ايزداد الناس إال شحً 
والشح خلحم مذموم؛ اى عنه ا سالم, وبني أن من وق  شح نفسه؛ فقد فاز وأفلح؛  

ِلُح  ونَ } :كمــا قــال تعــاىل َْ ِس  ِه فَُأْولَ ِ  اَل ُه  ْم اْلُم َْ , 6: احلشــر] {َوَم  ْن يُ  وَ  ُش     نَ 

 .[49: والتغابن
اتقوا الظلم؛ فإن الظلـم ظلمـات : "قال أن رسول اهلل  وعن جابر بن عبد اهلل  

 يوم القيامة, واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان 

                                                 
, كتــاب اللبــاس والزينــة, بــاب اســتحباب خضــاب الشــي  بصــفرة أو  ــرة وحتر ــه بالســواد, "صــحيح مســلم( "4)

 (.مم شرا النووي -06/ 41)
 .هو البخل مم احلرص: وقيل. أشد البخل, وهو أبل  يف املنم من البخل(: الشح( )1)
 (.1/133" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.49/41" )فتح الباري: "انظر". األوس "يف  رواه الط ات( 9)
" جممــــم الزوالــــد". "رجالــــه رجــــال الصــــحيح, غــــري حممــــد بــــن احلــــارث بــــن ســــفيان, وهــــو ثقــــة: "قــــال اميثمــــ  

(0/910.) 
 (.مم الفتح -49/ 49), كتاب الفنت, باب ظهور الفنت, "صحيح البخاري( "1)
 (.3/41" )الدجممم الزو . "رواه الط ات, ورجاله رجال الصحيح( 1)
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 .(4)" قبل م؛  لهم على أن سف وا دماءهم, واستحلوا حمارمهم
خ الـــذي أخـــ  عـــنهم بـــه يف حيتمـــل أن هـــذا امـــالخ هـــو امـــال: "قـــال القا ـــ  عيـــاد 
نيا ؛ بــيام سـف وا دمــاءهم, وحيتمـل أنــه هـالخ اوخــرة, وهـذا الثــات أظهـر, وحيتمــل أنــه الـدُّ

نياأه لهم يف   .(1)" واوخر الدُّ

 : كثر  التحار   -13 
 .ومنها كثرة التجارة, وفشوها بني الناس, حىت تشارخ النساء فيها الرجال 

بــني : "أنــه قــال عــن النــب  د اهلل بــن مســعود روى ا مــام أ ــد واحلــاكم عــن عبــ
 .(9)" تسليم اطاصة, وفشو التجارة, حىت تشارخ املرأة زوجها يف التجارة السَّاعةيدي 

 السَّـاعةإن من أشراط : "قال رسول اهلل : وروى النسال  عن عمرو بن تغل ؛ قال
 .(1)" أن يفشو املال وي ثر, وتفشو التحارة

رت التجــارة, وشــارك  فيهــا النســاء, وافتــنت النــاس جبمــم املـــال, وقــد وقــم هــذا, ف ثــ 
 .وتنافسوا فيه

                                                 
 (.مم شرا النووي – 491/ 49), كتاب ال  والصلة واوداب, باب حترمي الظلم, "صحيح مسلم( "4)
 (.491/ 49" )شرا النووي ملسلم( "1)
, 1/111" )مستدرخ احلاكم", و"إسناده صحيح: ", وقال(بشرا أ د شاكر -999/ 1" )مسند أ د( "9)

119.) 
 (.شرا السيوا ب -111/ 0" )سنن النسال ( "1)
واحلديث من رواية احلسن عن عمرو بن تغل , واحلسن مدلس, وقد عنعن هنا, ول نه صرا بالتحـديث عـن  

 . عمرو بن تغل  يف رواية ا مام أ د
/ 1م)لأللبــات " سلســلة األحاديــث الصــحيحة: ", وانظــر(هبامشــه منتخــ  ال نــز -1/96" )املســند: "انظــر
114 ,111.) 
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أنـه ال خيشـى علـى هـذه األمـة الفقـر, وإ ـا خيشـى عليهـا أن تبسـ   وقد أخ  النب 
نياعليهم  واهلل مـا : ", فيقم بينهم التنافس, فف  احلديث أنـه قـال عليـه الصـالة والسـالمالدُّ

نياأخشى علي م أن تبس   الفقر أخشى علي م, ول ين علي م كما بسط  على من  الدُّ
 .متفحم عليه. (4)"قبل م, فتنافسوها كما تنافسوها, وهتل  م كما أهل تهم

 .(1)" وتلهي م كما أمتهم: "ويف رواية ملسلم
قـــال عبـــد الـــر ن بـــن ". إذا فتحـــ  علـــي م فـــارس والـــروم؛ أي قـــوم أنـــتم؟: "وقـــال 

تنافسـون, مث تتحاسـدون, : أو غري ذلك: "قال رسول اهلل  .نقول كما أمرنا اهلل: عوف
 .(9)أو حنو ذلك " مث تتدابرون, مث تتباغضون

نيافاملنافســة علــى  هــر إىل  ــعف الــدين, وهــالخ األمــة, وتفــرا كلمتهــا؛ كمــا وقــم  الــدُّ
 .فيما مضى, وكما هو واقم اون

 :كثر  الزَّلزل  -57
ــاعةال تقــوم : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالعــن أيب هريــرة   " حــىت ت ثــر الــزالزل السَّ

(1). 
فــــذكر ... )عنــــد رســــول اهلل  اكنــــا جلوًســــ: وعــــن ســــلمة بــــن نفيــــل الســــ وت؛ قــــال

 موتان  السَّاعةوبني يدي (: "احلديث, فيه

                                                 
 -113, 110/ 9), كتاب امزية واملوادعة, باب امزية واملوادعة مم أهل الذمة واحلرب, "يصحيح البخار ( "4)

 (.مم شرا النووي -61, 43), كتاب الزهد, "صحيح مسلم", و(مم الفتح
 (.مم شرا النووي -43/69), كتاب الزهد, "صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -43/69), كتاب الزهد, "صحيح مسلم( "9)
 (.مم الفتح -49/34), كتاب الفنت, "صحيح البخاري( "1)
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 .(4)" شديد, وبعده سنوات الزالزل
ـــبالد الشـــمالية والشـــرقية والغربيـــة كثـــري مـــن: "قـــال ابـــن حجـــر  قـــد وقـــم يف كثـــري مـــن ال

 .(1)" الزالزل, ول ن الذي يظهر أن املراد ب ثرهتا مشوما ودوامها
يـدي علـى  و م رسول اهلل : ؛ قالويؤيد ذلك ما روي عن عبد اهلل بن حوالة 

إذا رأيـــ  اطالفـــة قـــد نزلـــ  األرد ! يـــا ابـــن حوالـــة: ", فقـــال-أو علـــى هـــاميت  –رأســـ  
يومئــذ أقــرب إىل النــاس مــن  السَّــاعةم, و املقدســة؛ فقــد دنــ  الــزالزل والباليــا واألمــور العظــا

 .(9)" يدي هذه من رأسك

 :ظهور الٍسف والمسخ والقذف -52
ي ــون يف آخــر هــذه األمــة : "قــال رســول اهلل : عــن عالشــة ر ــ  اهلل عنهــا؛ قالــ  

نعـم؛ إذا : "أالك وفينا الصـاحلون؟ قـال! يا رسول: قل : قال ". خسف ومسحم وقذف
 .(1)" ظهر اطبث

                                                 
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال – 1/144" )مسند ا مام أ د( "4)
 (.949/ 0" )جممم الزوالد". "رواه أ د والط ات والبزار وأبو يعلى, ورجاله ثقات: "قال اميثم  
 (.30/ 49" )فتح الباري( "1)
, كتـاب امهـاد, بــاب يف الرجـل يغــزو "ســنن أيب داود", و(منتخـ  ال نـزهبامشــه  -133/ 1" )مسـند أ ـد( "9)

: , وقـــال(111/ 11" )مســتدرخ احلـــاكم", و(مــم عـــون املعبـــود -144, 146/ 0)يلــتمس األجـــر والغنيمـــة 
 ., ووافقه الذهب"هذا حديث صحيح ا سناد, و  خيرجاه"

 (.0041ا( )9/199" )صحيح امامم الصغري: "انظر. وصححه األلبات 
 (.9/143), كتاب الفنت, باب ما جاء يف اطسف, "سنن الرتمذي( "1)
 (.3441ا( )9/913" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح: "قال األلبات 
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" مسـحم وخسـف وقـذف السَّـاعةبـني يـدي : "؛ قـالعن النب  ن مسعود وعن اب
(4). 

 .وقد جاء اط  أن الزنادقة والقدرية يقم عليهم املسحم والقذف
 مسعـ  رسـول اهلل : روى ا مام أ د عن عبـد اهلل بـن عمـر ر ـ  اهلل عنهمـا؛ قـال

 إنه سي ون يف: "يقول
 .(1)" ةأميت مسحم وقذف, وهو يف الزندقية والقدري 

خســـف أو مســـحم أو قـــذف يف  –أو يف أمـــيت  –يف هـــذه األمـــة : "ويف روايـــة للرتمـــذي
 .(9)" أهل القدر

ال تقـــوم : "قــال رســول اهلل : وعــن عبــد الــر ن بــن صــحار العبــدي عــن أبيــه؛ قــال
ــاعة : فعرفــ  حــني قــال: قــال". مــن بقــ  مــن بــين فــال؟: حــىت خيســف بقبالــل, فيقــال السَّ

 .(1)ألن العجم تنس  إىل قراها  أاا العرب؛" قبالل"
: مسعـ  بقـرية امـرأة القعقـاع بـن أيب حـدرد تقـول: وعن حممد بن إبراهيم التيم ؛ قال 

 إذا : "على املن  وهو يقول مسع  رسول اهلل 

                                                 
 (.1/4916), كتاب الفنت, باب اطسوف, "سنن ابن ماجه( "4)
 .واحلديث صحيح 
 (.1319ا( )9/49" )صحيح امامم الصغري: "انظر 
 ".إسناده صحيح: ", حتقيحم أ د شاكر, وقال(9143ا( )01, 6/09" )أ دمسند ( "1)
 (.993, 9/990)الرتمذي, أبواب القدر, ( 9)
 (.1414ا( )1/449" )صحيح امامم الصغري: "انظر. واحلديث صحيح 
 (.هبامشه منتخ  ال نز -1/139" )مسند أ د( "1)
 (.3/6" )جممم الزوالد". "بزار, ورجاله ثقاترواه أ د والط ات وأبو يعلى وال: "قال اميثم  
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 .(4)" السَّاعة؛ فقد أظل  امسعتم جبي  قد خسف به قريبً 
نا هــذا, ووقــم يف هــذا قبــل عصــر  (1)واطســف قــد وجــد يف موا ــم يف الشــرا والغــرب 

الــزمن كثــ ءر مــن اطســوفات يف أمــاكن متفرقــة مــن األرد, وهــ  نــذير بــني يــدي عــذاب 
شديد, وتويف من اهلل لعباده, وعقوبة ألهل البدع واملعاصـ ؛ كـ  يعتـ  النـاس, ويرجعـوا 

 .قد أزف , وأ,ه ال ملجي من اهلل إال إليه السَّاعةإىل رهبم, ويعلموا أن 
 .د للعصاة من أهل املعازف وشاريب اطمور باطسف والسمحم والقذفوقد جاء الوعي

يف هــــذه األمــــة : "قــــال أن رســــول اهلل  روى الرتمــــذي عــــن عمــــران بــــن حصــــني 
إذا : "ومـىت ذلـك؟ قـال! يـا رسـول اهلل: فقـال رجـل مـن املسـلمني". خسف ومسحم وقـذف

 .(9)" ظهرت القيان واملعازف, وشرب  اطمور
ليشربن ناس : " قال رسول اهلل : قال يب مالك األشعري وروى ابن ماجه عن أ

مـــن أمـــيت اطمـــر يســـمواا بغـــري امسهـــا, يعـــزف علـــى ريوســـهم باملعـــازف, خيســـف اهلل هبـــم 
 .(1)" األرد, ويعل منهم القردة واطنازير

                                                 
 (.هبامشه منتخ  ال نز -906, 903/ 9" )مسند أ د( "4)
سلســـلة األحاديـــث ", و(994ا( )4/113" )صـــحيح امـــامم الصـــغري: :"انظـــر. واحلـــديث حســـن ا ســـناد 

 (.4911ا( )9/914م" )الصحيحة
" عــــون املعبــــود", و(11 -16ص" )ا شــــاعة", و(31/ 49" )فــــتح البــــاري", و(911ص" )التــــذكرة: "انظــــر( 1)

(44/116.) 
 (.113ا( )9/113), أبواب الفنت, "جامم الرتمذي( "9)
 (.1446ا( )1/449" )صحيح امامم الصغري: "انظر. واحلديث صحيح 
: انظر. واحلديث صحيح(. 1414ا( )1/4999), كتاب الفنت, باب العقوبات, "سنن ابن ماجه( "1)
 (.1994ا( )1/441" )صحيح امامم الصغري"
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 :ا, وي ون معنويً اواملسحم ي ون حقيقيً 

َوَلَق ْد َعِلْم ُتْم ال  ِذيَن }: عـاىليف قولـه ت( املسـحم)فقد فسـر احلـافظ ابـن كثـري ر ـه اهلل 

اِس ِ ينَ  َِ بينـه مسـحم  [91: البقـرة] {اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي الس ْبِت فَ ُقْلنَ ا َلُه ْم ُكونُ وا ِق َرَدً  
فق , وهذا القول هو الراجح, وهو ما ذه  إليه ابن عباس  امعنويً  احقيق , وليس مسخً 
 .وغريه من ألمة التفسري

, وأنــه كــان لقلــوهبم, و  االعاليــة وقتــادة إىل أن املســحم كــان معنويًــوذهــ  جماهــد وأبــو 
 .(4) سخوا قردة 

 .(1)ونقل ابن حجر عن ابن العريب القولني, ورجح األول  
 .يف أخالقهم االقول الثات, وهو أنه كان مسخً  (9)" تفسريه"ورجح رشيد ر ا يف 

غريــ , خــالف الظــاهر مــن إنــه قــول : "واســتبعد ابــن كثــري مــا روي عــن جماهــد, وقــال
 .(1)" السياا يف هذا املقام وغريه

الغرد من هذا السياا عن هؤالء " –بعد سياقه لطالفة من كالم العلماء  –مث قال  
ال  ااأللمــة بيـــان خــالف مـــا ذهـــ  إليــه جماهـــد ر ــه اهلل مـــن أن مســـخهم إ ــا كـــان معنويًـــ

 .(1)" , بل الصحيح أنه معنوي صوري, واهلل أعلماصوريً 
مـــن املســـتحلني للمعاصـــ  قـــد  ا؛ فـــإن كثـــريً اوإذا كـــان املســـحم حيتمـــل أن ي ـــون معنويًـــ 

 مسخ  قلوهبم, فيصبحوا ال يفرقون بني احلالل واحلرام, 

                                                 
 (.419 – 4/414" )تفسري ابن كثري: "انظر( 4)
 (.44/19" )فتح الباري: "انظر( 1)
 (.911 -4/919" )تفسري املنار: "انظر( 9)
 (.4/414" )تفسري ابن كثري( "1)
 (.4/419" )تفسري ابن كثري( "1)
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وال بـــني املعـــروف واملن ـــر, مـــثلهم يف ذلـــك كمثـــل القـــردة واطنـــازير, نســـيل اهلل العافيـــة 
 .اأو صوريً  امعنويً من املسحم, سواء أكان  والسالمة, وسيقم ما أخ  به 

 :ذهاب الصالحين -51
ذهــاب الصــاحلني, وقلقــة األخيــار, وكثــرة األشــرار, حــىت ال يبقــى إال : ومــن أشــرااها  

 .السَّاعةشرار الناس, وهم الذين تقوم عليهم 
ال : "قـال رسـول اهلل : فف  احلـديث عـن عبـد اهلل بـن عمـرو ر ـ  اهلل عنهمـا؛ قـال

ـــاعةتقـــوم  ؛ ال (1)مـــن أهـــل األرد, فيبقـــى فيهـــا عجاجـــة  (4) شـــريطته حـــىت ييخـــذ اهلل السَّ
 .(9)"ا, وال ين رون من رً ايعرفون معروفً 

ييخــذ اهلل أهــل اطــري والــدين, ويبقــى غوغــاء النــاس وأراذمــم ومــن ال خــري فــيهم, : أي
 .يفتون بغري علم جهااًل  اوهذا عند قبض العلم واتاذ الناس ريوسً 
يــيه علــى النــاس : "أنــه قــال ن جــده عــن النــب وروى عمــرو بــن شــعي  عــن أبيــه عــ

 قد  (1)زمان يغربلون فيه غربلة, يبقى منهم حثالة 

                                                 
النهايـة يف : "انظـر. ى األشـراف واألراذلأهـل اطـري والـدين, واألشـراط مـن األ ـداد, يقـم علـ: ؛ أي(شريطته( )4)

 (.194/ 1" )غري  احلديث
 .الغوغاء, واألراذل, ومن ال خري فيه: العجاج(: عجاجة( )1)
 (.431/ 9" )النهاية يف غري  احلديث" 
 ".إسناده صحيح: "شرا أ د شاكر, وقال( 431 -434/ 44" )مسند أ د( "9)
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخني إن كــان احلســن : "م؛ قــال احلــاك(1/191" )مســتدرخ احلــاكم"و 

 ., ووافقه الذهب"مسعه من عبد اهلل بن عمرو
 (.4/996" )النهاية"الرديء من كل ش ء, ومنه حثالة الشعري واألرز والتمر وكل ذي قشر (: احلثالة( )1)
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 .(1)"( وشبك بني أصابعه)عهودهم وأماناهتم, واختلفوا, ف انوا ه ذا  (4)مرج  
وذهاب الصاحلني ي ون عند كثرة املعاص , وترخ األمر بـاملعروف والنهـ  عـن املن ـر؛ 

رأوا املن ــر و  يغــريوا وكثــر الفســاد؛ عمهــم العــذاب مــم غــريهم إذا نــزل؛   فــإن الصــاحلني إذا
نعـــم؛ إذا كثـــر : "أالـــك وفينـــا الصـــاحلون؟ قـــال: كمـــا جـــاء يف احلـــديث ملـــا قيـــل للنـــب 

 .(9)رواه البخاري ". اطبث

 :ارتَاع األسافل -55
في ون أمر  ومن أشرااها ارتفاع أسافل الناس عن خيارهم, واستئثارهم باألمور دوام,

النــــاس بيــــد ســــفهالهم وأراذمــــم ومــــن ال خــــري فــــيهم, وهــــذا مــــن انع ــــاس احلقــــالحم, وتغــــري 
مــن ريوس النــاس وأهــل العقــد  ااألحــوال, وهــذا أمــر مشــاهد يف هــذا الــزمن, فــرتى أن كثــريً 

, مــم أن الواجــ  أن ي ــون أهــل الــدين والتقــى هــم اوعلًمــ االنــاس صــالحً  واحلــل هــم أقــلُّ 
هم يف تـــوي أمــور النــاس؛ ألن أفضــل النـــاس وأكــرمهم هــم أهــل الـــدين املقــدمون علــى غــري 

 . [49: احلجرات] {ِإن  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الل ِه أَتْ َقاُكمْ }:  والتقوى؛ كما قال تعاىل
 ن هم يوي الواليات وأمور الناس إال م   ولذلك   ي ن النب  

                                                 
 (.1/941" )النهاية. "اختلط : ؛ أي(مرج ( )4)
, ووافقه "هذا حديث صحيح ا سناد, و  خيرجاه: ", وقال( د شاكرشرا أ -41/41" )مسند أ د( "1)

 .الذهب
مم  -49/44" )ويل للعرب من شر قد اقرتب: ", كتاب الفنت, باب قول النب "صحيح البخاري( "9)

 (.الفتح



 

 

 055 اعة أشراط الس  

ثلـة علـى ذلـك كثـرية؛ منهـا مـا أصلح الناس وأعلمهم, وكذلك خلفايه من بعده, واألم
 اأميًنــ ألبعــثن إلــي م رجــاًل : "قــال ألهــل  ــران أن النــب  رواه البخــاري عــن حذيفــة 

 .(4)" , فبعث أبا عبيدة, فاستشرف ما أصحاب النب "ححم أمني
علــــى ارتفــــاع أســــافل النــــاس, وأن ذلــــك مــــن أمــــارات  الدالَّــــةوهــــذه بعــــض األحاديــــث 

 :السَّاعة
إاــا ســتيه علــى : "؛ قــال رســول اهلل ا مــام أ ــد عــن أيب هريــرة فمنهــا مــا رواه 

الناس سنون خداعة؛ يصدا فيها ال ـاذب, وي ـذب فيهـا الصـادا, ويـؤ ن فيهـا اطـالن, 
السـفيه يـت لم : "؟ قـال(1) ةض ـيب  و  الرُّ ومـا : , قيـل"ةض ـيب  و  وخيون فيها األمني, وينطحم فيها الرُّ 

 .(9)" يف أمر العامة
وإذا كانـ  العـراة .. ول ـن سـيحدثك عـن أشـرااها: "ث ج يل الطويـل قولـهويف حدي

 .(1)" احلفاة ريوس الناس؛ فذاخ من أشرااها

                                                 
, مــم 49/191), كتــاب أخبــار اوحــاد, بــاب مــا جــاء يف إجــازة خــ  الواحــد الصــادا, "صــحيح البخــاري( "4)

 (.فتحال
جــاء تفسـريه يف مــنت احلــديث, وأنـه الســفيه, والرويبضــة تصـغري الرابطــة, وهــو العـاجز الــذي ربــض ): الرويبضـة( )1)

 .عن معاي األمور,وقعد عن البها, والتافه اطسيس احلقري
 (.431/ 1" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 ". إسناده حسن, ومتنه صحيح: ", وقال(رشرا وتعليحم أ د شاك – 93 -41/90" )سنن ا مام أ د( "9)
 ".هذا إسناد جيد, و  خيرجوه من هذا الوجه: "وقال ابن كثري 
 .اه زيين. حتقيحم د( 434/ 4" )الفنت واملالحم/ النهاية" 
 (.مم شرا النووي -4/499), كتاب ا  ان, باب بيان ا  ان وا سالم وا حسان, "صحيح مسلم( "1)



 

 

 056 اعة أشراط الس  

أن يغلـ  : السَّـاعةمن أشراط : "قال رسول اهلل : ؛ قالوعن عمر بن اططاب 
نياعلى   .(4)" ل م أبن ل م, فخري الناس يومئذ مؤمن بني كر ني الدُّ

 .(1)" السَّاعةإذا أسند األمر إىل غري أهله؛ فانتظر "": الصحيح"ويف 
, "أن يعلــــو التحــــوت الوعـــــول:.... السَّــــاعةمــــن أشــــراط : "قــــال وعــــن أيب هريــــرة 

ـــا عبـــد اهلل بـــن مســـعود مسعتـــه مـــن حـــب؟ قـــال ومـــا : قلنـــا. نعـــم؛ ورب ال عبـــة: أكـــذلك ي
: والوعــول. همفســول الرجـال, وأهــل البيـوت الغامضــة يرفعـون فــوا صـاحلي: التحـوت؟ قـال

 .(9)أهل البيوت الصاحلة 
نياال تـــذه  : "قـــال رســـول اهلل : ؛ قـــالوروى ا مـــام أ ـــد عـــن أيب هريـــرة   الـــدُّ

 حىت يصري نعيمها : أي. (1)"ابن ل م (1)حىت تصري لل م 

                                                 
 (.911/ 0), "جممم الزوالد". "بإسنادين, ورجال أحد ا ثقات" األوس "رواه الط ات يف " :قال اميثم ( 4)
 (.مم الفتح -991/ 44), كتاب الرقاا, باب رفم األمانة, "صحيح البخاري( "1)
حــــديث أيب هريــــرة وحــــده يف الصــــحيح بعضــــه, ورجالــــه رجــــال : "قــــال اميثمــــ (. 0/910" )جممــــم الزوالــــد( "9)

 ".حممد بن احلارث بن سفيان, وهو ثقة الصحيح؛ غري
 .عن أيب هريرة" األوس "من رواية الط ات يف ( 49/41" )الفتح"وذكره احلافظ ابن حجر يف  
العبــد, مث اســتعمل يف احلمــحم والــذم, وهــو اللثــيم, وقــد يطلــحم علــى الصــغري, فــإن : الل ــم عنــد العــرب(: ل ــم( )1)

 (.1/193" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر. العقلأالحم على ال بري؛ أريد به صغري العلم و 
امــــامم "أخرجــــه الســــيوا  يف : ", وقــــال(شــــرا وتعليــــحم أ ــــد شــــاكر – 49/131" )مســــند ا مــــام أ ــــد( "1)

 (. هبامشه كنوز احلقالحم للمناوي -1/144" )امامم الصغري. ", ورمز له بينه حديث حسن"الصغري
 (.0/114" )جممم الزوالد". "حيح؛ غري كامل بن العالء, وهو ثقةرجال أ د رجال الص: "وقال اميثم  
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/434" )الفنت واملالحم/ النهاية". "إسناده جيد قوي: "وقال ابن كثري 
 (.0416ا( )9/411" )صحيح امامم الصغري"وصححه األلبات يف  
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 .(4)ومالذها والوجاهة فيها له 
 السَّـاعةتقـوم ال : "قـال أن النـب  ويف رواية لإلمام أ د عن حذيفـة بـن اليمـان 

 .(1)" حىت ي ون أسعد الناس بالدينا ل م ابن ل م
حـــىت : "يف قـــبض األمانـــة فيمـــا رواه عـــن النـــب  عـــن حذيفـــة " الصـــحيحني"ويف 

ومــا يف قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل مــن ! مــا أعقلــه ! مــا أظرفــه ! مــا أجلــده: يقــال للرجــل
 .(9)" أ ان

مــا أحســن ! مــا أعقلــه: ر؛ يقولــون للرجــلوهــذا هــو الواقــم بــني املســلمني يف هــذا العصــ
وأمانـة, وقـد  اويصفونه بيبل  األوصاف احلسنة, وهو من أفسحم النـاس, وأقلهـم دينًـ! خلقه

للمســـلمني, ويعمـــل علـــى هـــدم ا ســـالم, فـــال حـــول وال قـــوة إال بـــاهلل العلـــ   اي ـــون عـــدوً 
 .العظيم

 :أن تكون التحية للمعرفة -50
 السالم إال على من يعرفه, فف  ومن أشرااها أن الرجل ال يلق  

                                                 
 .د الريوف املناويلعب( 961/ 1" )فيض القدير شرا امامم الصغري: "انظر( 4)
امــــامم الصــــغري ", ورمــــز لــــه الســــيوا  يف (هبامشــــه منتخــــ  كنــــز العمــــال -1/936" )مســــند ا مــــام أ ــــد( "1)

 (.هبامشه كنوز احلقالحم للمناوي -141/ 1)بالصحة "
 (.0943ا( )9/400" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح: "وقال األلبات 
, كتــاب "صــحيح مســلم", و(مــم الفــتح -44/999)بــاب رفــم األمانــة,  , كتــاب الرقــاا,"صــحيح البخــاري( "9)

 (.مم شرا النووي -404 -1/490)ا  ان, باب رفم األمانة من بعض القلوب, 
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أن يسـلم  السَّاعةإن من أشراط  : "قال رسول اهلل : احلديث عن ابن مسعود؛ قال
 .(4)رواه أ د ". الرجل على الرجل, ال يسلم عليه إال للمعرفة

 .(1)" تسليم اطاصة السَّاعةإن بني يدي : "ويف رواية له
النــاس ال يســلمون إال علــى مــن يعرفــون, وهــذا أمــر مشــاهد يف هــذا الــزمن, ف ثــري مــن 

حـــث علـــى إفشـــاء الســـالم علـــى مـــن عرفـــ  ومـــن    وهـــذا خـــالف الســـنة؛ فـــإن النـــب 
تعــرف, وأن ذلــك ســب  يف انتشــار احملبــة بــني املســلمني الــيت هــ  ســب  لإل ــان الــذي بــه 

: قــال رســول اهلل : ؛ قــالي ــون دخــول امنــة؛ كمــا جــاء يف احلــديث عــن أيب هريــرة 
تــدخلوا امنــة حــىت تؤمنــوا, وال تؤمنــوا حــىت حتــابوا, أوال أدل ــم علــى شــ ء إذا فعلتمــوه ال "

 .(9)رواه مسلم ". حتاببتم؟ أفشوا السالم بين م

 :التماس العلم عند األَاغر -53
  أن رســول اهلل  روى ا مــام عبــد اهلل بــن املبــارخ بســنده عــن أيب أميــة اممحــ  

 .(1).." أن يلتمس العلم عند األصاغر: إحداهن: االثً ث السَّاعةإن من أشراط : "قال

                                                 
 ".إسناده صحيح: ", قال أ د شاكر(919/ 1" )مسند أ د( "4)
 ".إسناده صحيح: ", قال أ د شاكر(1/999" )مسند أ د( "1)
( 1/114" )سلســلة األحاديــث الصــحيحة: "انظــر". ا إســناد صــحيح علــى شــرط مســلمهــذ: "وقــال األلبــات 

 (.910ا)
 (.مم شرا النووي -1/91), كتاب ا  ان, باب بيان أنه ال يدخل امنة إال املؤمنون, "صحيح مسلم( "9)
 .العلميةحبي  الر ن األعظم , دار ال ت  : , حتقيحم(94ا( )14, 14ص)البن املبارخ  " الزهد"كتاب ( 1)

واستشـهد بـه احلـافظ ابـن (. 1149ا( )1/119" )صـحيح امـامم الصـغري: "انظـر". صـحيح: "قال األلبات 
 (.4/419" )الفتح"حجر يف 
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الــذين يقولــون بــرأيهم, فيمــا : "وســئل ا مــام عبــد اهلل بــن املبــارخ عــن األصــاغر؟ فقــال
 ".صغري يروي عنه كبري؛ فليس بصغري

 .(4)" أتاهم العلم من قبل أصاغرهم؛ يعين أهل البدع: "اوقال يف ذلك أيضً 
يـزال النـاس خبـري مـا أتـاهم العلـم مـن أصـحاب حممـد ال : "؛ قـالوعن ابـن مسـعود 

 (1)" ومن أكابرهم, فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم, وتفرق  أهوايهم؛ هل وا. 

 :ظهور الكاسيات العاريات -53 
ومنها خروج النساء على اوداب الشرعية, وذلك بلبس الثياب اليت ال تسرت عوراهتن, 

يـ  سـرته مـن أبـداان, ففـ  احلـديث عـن عبـد اهلل بـن وإظهـارهن لـزينتهن وشـعورهن ومـا 
سـي ون يف آخـر أمـيت رجــال : "يقـول مسعـ  رســول اهلل : عمـرو ر ـ  اهلل عنهمـا؛ قـال

؛ ينزلون على أبواب املساجد, نسايهم كاسـيات (1)كيشباه الرحال   (9)يركبون على سروج 
 عاريات 

                                                 
 ., حتقيحم وتعليحم الشيحم حبي  الر ن األعظم (94ص" )الزهد"حاشية كتاب ( 4)
 (.341ا( )134ص)البن املبارخ, " الزهد"كتاب ( 1)

بنحــوه, وإســناده صــحيح " مصــنفه", وعبــد الــرزاا يف "األوســ "و " ال بــري"ه الطــ ات يف روا: "قــال التــويري
 ".على شرط مسلم

, حتقيحم حبي  الر ن (14119ا( )919/ 44" )املصنف: "وانظر(. 4/111" )إحتاف امماعة"
 .األعظم 

 (.1/160" )لسان العرب: "انظر. حبم سرج, وهو رحل الدابة(: سروج( )9)
حبــم رحــل, وهـو مركــ  للبعــري والناقـة, والرحالــة أكــ  مـن الســرج, وتغشــى بـاملود, وت ــون للخيــل (: لالرحـا( )1)

  .رحل: والنجال  من ا بل, ويقال ملنزل ا نسان ومس نه
 .باميم املعجمة" كيشباه الرجال: "بلفظ( بتحقيحم شاكر -41/99" )مسند ا مام أ د"وجاء يف  
فيــه حتريًفــا غــاب عــن احملقــحم, ولــذلك فإنــه عنــدما أراد شــرا معــي هــذه اللفــظ؛  أن –واهلل أعلــم  –ويظهــر ي  

 .أ هـ" مش ل املعي قلياًل, فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد, وهو توجيه مت لف: قال
ـــزول ا شـــ ال, وي ـــون املـــراد تشـــبيه الســـروج (كيشـــباه الرجـــال)وإذا كانـــ  اللفظـــة   ـــه ي ؛ باحلـــاء املهملـــة؛ فإن

  هــا هنـــا الـــدور واملنــازل, ولعـــل هـــذا إشــارة إىل املراكـــ  الـــوثرية املوجــودة يف الســـيارات يف هـــذا بالرحــال, وهـــ
. العصر؛ فإاا قد صارت يف هذه األزمان مراك  لعموم الناس من رجال ونساء, يركبواا إىل املساجد وغريها

 .واهلل أعلم
" إحتــاف امماعــة", و(101, 44/101" )لســان العــرب", و(1/146" )النهايــة يف غريــ  احلــديث: "انظــر 

(4/114 ,111.) 
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ن ملعونـــات, لـــو كانـــ  , العنـــوهن؛ فـــإا(4)علـــى ريوســـهم كيمسنـــة البخـــ  العجـــاف 
رواه . (1)" وراءكم أمة من األمم طدمن نسايكم نساءهم كما خيدمن م نساء األمم قبل م

 .ا مام أ د
 سي ون يف آخر هذه األمة رجال يركبون : "(9)ويف رواية للحاكم 

                                                 
 .لفظة معربة, واملراد هبا ا بل اطراسانية,  تاز بطول األعناا(: البخ ( )4)
 (.4/444)البن األثري " النهاية", و(44, 1/6" )لسان العرب: "انظر 
 .حبم عجفاء, وه  امزيلة من ا بل وغريها(: العجاف)و 
 (.9/439)ألثري البن ا" النهاية: "انظر 
 ".إسناده صحيح:  "أ د شاكر, وقال: , حتقيحم(0439ا( )41/99" )مسند ا مام أ د( "1)
 ".هذا حديث صحيح على  شرط الشيخني, و  خيرجاه: ", وقال(1/199")مستدرخ احلاكم( "9)
 ".ود والنسال , وإن كان قد احته به مسلم فقد  عفه أبو دا(القتبات: يعين)عبد اهلل : "وقال الذهب 
 ".هو قري  من ابن ميعة: "وقال أبو حا  
 .األحاديث األخرى تشهد له وتقويه: قل  
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 "., حىت ييتوا أبواب مساجدهم, نسايهم كاسيات عاريات(4)على املياثر 
قــوم : صــنفان مــن أهــل النــار   أر ــا: "قــال رســول اهلل : ال؛ قــوعــن أيب هريــرة 

معهم سياط كيذناب البقر؛ يضربون هبا الناس, ونساء كاسيات عاريات, مميالت مالالت 
, ال يـــدخلن امنـــة, وال يـــدن رحيهـــا, وإن رحيهـــا (9), ريوســـهن كيســـنمة البخـــ  املاللـــة(1)

 .(1)" ليوجد من مسرية كذا وكذا
ـــاعةمـــن أشـــراط : "؛ قـــالوعـــن أيب هريـــرة  أن تظهـــر ثيـــاب تلبســـها نســـاء  : ... السَّ
 .(1)"كاسيات عاريات

 
 
 

                                                 
وثر وثارة فهو : وه  الثوب الذي هلل به الثياب, فيعلوها, ميخوذ من  –ب سر امليم  –حبم ميثرة (: املياثر( )4)

مــن حريــر أو ديبـاج, واملــراد هبــا الســروج  وتطلــحم امليـاثر علــى مراكــ  العجــم الـيت تعمــل. واــ ء لــني: وثـري؛ أي
 .العظام

ترتيـــــ  ", و(106, 1/103" )لســـــان العـــــرب", و(414, 1/414" )النهايـــــة يف غريـــــ  احلـــــديث: "انظـــــر 
 (.1/101" )القاموس

 :يف معناها أربعة أوجه( مميالت مالالت( )1)
يعلمـن غـريهن مثـل : وممـيالت. ازالغات عن ااعة اهلل تعاىل وما يلزمهن من حفظ الفـروج وغريهـ: مالالت -أ 

 .فعلهن
 .متبخرتات يف مشيتهن, مميالت أكتافهن: مالالت؛ أي -ب 
ـــا, معروفـــة مـــن: مـــالالت -ج   شـــطن غـــريهن تلـــك : وممـــيالت. تشـــطن املشـــطة املـــيالء, وهـــ  مشـــطة البغاي

 ./املشطة
 .مالالت إىل الرجال, مميالت مم مبا يبدين من زينتهن وغريها -د 
 (.40/464" )را النووي ملسلمش: "انظر 
يعظمن ريوسهن, وذلك جبمم شعرهن, ولفـه فـوا ريوسـهن, حـىت  يـل إىل : ؛ أي(ريوسهن كيسنمة البخ ( )9)

 .ناحية من جوان  الرأس كما  ايل أسنمة ا بل
 (.40/464" )شرا النووي ملسلم: "انظر 
 (.النووي بشرا -40/464), باب جنهم أعاذنا اهلل منها, "صحيح مسلم( "1)
". يف الصــحيح بعضــه, ورجالــه رجــال الصــحيح؛ غــري حممــد بــن احلــارث بــن ســفيان, وهــو ثقــة: "قــال اميثمــ ( 1)

 (.0/910" )جممم الزوالد"
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قبــل عصــرنا  مــا أخــ  بــه النــب  (4)وهــذه األحاديــث مــن معجــزات النبــوة, فقــد وقــم 
 .اهذا, وهو يف زمننا هذا أكثر ظهورً 

ن ؛ ألاــن يلبســ(ال اســيات العاريــات)هــذا الصــنف مــن النســاء بـــ  وقــد مســى النــب 
؛ أن ثيــاهبن ال تــؤدي وظيفــة الســرت؛ لرقتهــا وشــفافيتها؛  (عاريــات)الثيــاب, ومــم هــذا فهــن 

 .(1)كيكثر مالبس النساء يف هذا العصر
كاســية جســدها, ول نهــا تشــد سارهــا, : ؛ أي(ال اســيات العاريــات)إن معــي : وقيــل

عــض وتضــيحم ثياهبــا, حــىت تظهــر تفاصــيل جســمها, فتــ ز صــدرها وعجيزهتــا, أو ت شــف ب
 .(9)جسدها, فتعاق  على ذلك يف اوخرة 

: ا, وأيًضــــ"كاســــيات عاريــــات: "يف وصــــف هــــؤالء النســــوة بــــيان وقــــد حبــــم النــــب 
, وهــذا إخبــار عــن شــ ء مشــاهد يف "مــالالت ممــيالت, ريوســهن كيســنمة البخــ  املاللــة"

ن ينظر إىل عصرنا هذا, ويصفه لنا, فقد أصبح يف عصرنا هذا أمـاك هذا العصر؛ كينه 
, يشـــرف (كـــوافري)لتصـــفيف شـــعور النســـاء وهميلهـــا وتنويـــم أشـــ اما يف حمـــالت تســـمى 

رجال يتقا ون األجور, وليس ذلك فحس , ف ثري من النساء ال ي تفني مبا  اعليها غالبً 
وهبهن اهلل من شـعر ابيعـ , فيلجـين إىل شـراء شـعر صـناع , تصـله املـرأة بشـعرها؛ ليبـدو 

 .(1)؛ لتجذب إليها الرجال وحبااًل  اأكثر نعومة وملعانً 
 
 
 

                                                 
 (.40/464" )شرا النووي ملسلم( "4)
, ابــم امل تــ  (هـــ4963)الثانيــة عشــرة . يوســف القر ــاوي, ط. ,د(39ص" )احلــالل واحلــرام يف ا ســالم( "1)

 .سالم , بريوت ودمشحما 
 (.40/464" )شرا النووي ملسلم: "انظر( 9)
 (.31ص" )احلالل واحلرام يف ا سالم: "انظر( 1)
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ْمن -50  : َد  رؤيا الم
يف إ انــه, كانــ   اومنهــا صــدا رييــا املــؤمن يف آخــر الزمــان, وكلمــا كــان املــرء صــادقً  

إذا : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالعــن أيب هريــرة  (4)" الصــحيحني"رييــاه صــادقة, ففــ  
, ورييا املسـلم اأصدق م حديثً  اقرتب الزمان؛   ت د رييا املسلم ت ذب, وأصدق م رييا

 .هذا لفظ مسلم". من النبوة اجزء من سس وأربعني جزءً 
 ".وما كان من النبوة فإنه ال ي ذب....   ت د رييا املؤمن ت ذب: "ولفظ البخاري

أاـا تقـم : معـي كـون رييـا املـؤمن يف آخـر الزمـان ال ت ـاد ت ـذب: "قـال ابـن أيب حبـرة
 حيتاج إىل تعبري, فال يدخلها ال ذب؛ خبالف ما قبل؛ فإاا قـد على الوجه الذي ال اغالبً 

خيفـــى تيويلهـــا, فيع هـــا العـــابر, فـــال يقـــم كمـــا قـــال, فيصـــدا دخـــول ال ـــذب فيهـــا هبـــذا 
 ".االعتبار
واحل مـــة يف اختصـــاص ذلـــك بـــبخر الزمـــان أن املـــؤمن يف ذلـــك الوقـــ  ي ـــون : "قـــال

أخرجــه مســلم, فيقــل . (1)" اوســيعود غريبًــ ,ابــدأ ا ســالم غريبًــ: "؛ كمــا يف احلــديثاغريبًــ
 .(9)" أنيس املؤمن ومعينه يف ذلك الوق , في رم بالرييا الصاحلة

 :(1)وقد اختلف العلماء يف حتديد الزمن الذي يقم فيه صدا رييا املؤمن على أقوال 

                                                 
, كتـاب "صـحيح مسـلم", و(مم الفـتح -41/141), كتاب التعبري, باب القيد يف املنام, "صحيح البخاري( "4)

 (.مم شرا النووي -41/14)الرييا, 
مم شرا  -1/409)ان, باب بيان أن ا سالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا, , كتاب ا  "صحيح مسلم( "1)

 (.النووي
 (.41/149" )فتح الباري( "9)
 (.140, 41/149" )فتح الباري: "انظر( 1)
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, وقبض أكثر العلـم, ودرسـ  معـا  الشـريعة؛ السَّاعةأن ذلك يقم إذا اقرتب  : األول
ب  الفنت وكثرة القتال, وأصبح الناس على مثل الفرتة, فهـم حمتـاجون إىل جمـدد ومـذكر بس

آخـر األنبيـاء,  ملا درس من الدين؛ كما كان  األمم تذكر باألنبياء, ل ن ملا كـان نبينـا 
وتعــذرت النبــوة يف هــذه األمــة؛ فــإام يعو ــون بــاملرال  الصــادقة, الــيت هــ  جــزء مــن النبــوة 

يتقــارب الزمــان, ويقــبض : " وا نــذار, ويؤيــد هــذا القــول حــديث أيب هريــرةاوتيــة بالتبشــري
 .(4)" العلم

 .ح ابن حجر هذا القولورجَّ 
أن ذلــــك يقــــم عنــــد قلــــة عــــدد املــــؤمنني, وغلبــــة ال فــــر وامهــــل والفســــحم علــــى : الثــــات

 .له وتسلية ااملوجودين, فيؤنس املؤمن, ويعان بالرييا الصادقة؛ إكرامً 
من قول ابن أيب حبرة السابحم, وعلى هذين القولني ال خيتص صدا     وهذا القول قري

نيارييــا املــؤمن بزمــان معــني, بــل كلمــا قــرب فــرام  , وأخــذ أمــر الــدين يف اال ــمحالل؛ الــدُّ
 .ت ون رييا املؤمن الصادا صادقة

؛ ألن أهل زمنه أحسن هذه األمة أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مرمي : الثالث
 .واهلل أعلم. , ف ان  ريياهم ال ت ذباألول, وأصدقهم أقوااًل  بعد الصدر حااًل 

 :كثر  الكتابة وانتشارها  -51
 إن بني يدي : "؛ قالعن النب  جاء يف حديث ابن مسعود 

                                                 
 (.مم شرا النووي -49/111), كتاب العلم, باب رفم العلم, "صحيح مسلم( "4)
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 .(4)" ظهور القلم... السَّاعة
 .وانتشارها (1)ظهور ال تابة  –واهلل أعلم  –واملراد بظهور القلم 

 مسعــ  رســول اهلل : والنســال  عــن عمــرو بــن تغلــ ؛ قــال ووقــم يف روايــة الطيالســ 
 .(9)" أن ي ثر التجار, ويظهر العلم.. السَّاعةإن من أشراط : "يقول

 .ظهور وسالل العلم, وه  كتبه –واهلل أعلم  –ومعناه 
, وانتشرت يف حبيم أرجـاء األرد, بسـب  تـوفر اباهرً  اوقد ظهرت يف هذا الزمن ظهورً 

صوير اليت سهل  انتشارها, ومم هذا؛ فقد ظهر امهل يف النـاس, وقـل آالت الطابعة والت
فــيهم العلــم النــافم, وهــو علــم ال تــاب والســنة, والعمــل هبمــا, و  تغــن عــنهم كثــرة ال تــ  

 .(1) اشيئً 

 :  فيها اَسالمالتهاون بالسنن التي رغ   -53
: ؛ قــالعود ومنهــا التهــاون بشــعالر اهلل تعــاىل؛ كمــا جــاء يف احلــديث عــن ابــن مســ

أن  ر الرجل باملسجد؛ ال يصل   السَّاعةإن من أشراط : "وهو يقول رسول اهلل  مسع ُ 
 .(1)" فيه ركعتني

 
 
 
 

                                                 
 ".إسناده صحيح: "شاكر, وقال, شرا أ د (9304ا( )991, 1/999" )مسند أ د( "4)
 .أل د شاكر( 991/ 1" )شرا مسند أ د: "انظر( 1)
,  "ســـنن النســـال ", ترتيـــ  الســـاعاه, و(1099ا( )1/441" )منحـــة املعبـــود يف ترتيـــ  مســـند الطيالســـ ( "9)

 (.0/111)كتاب البيوع, باب التجارة , 
 (.4/113" )إحتاف امماعة". "لشيخنيإسناده صحيح على شرط ا: "قال التويري على رواية النسال  
 (.4/113" )إحتاف امماعة: "انظر( 1)
, باب كراهية املرور يف املساجد من غـري أن تصـل  فيهـا, والبيـان أنـه مـن أشـراط السـاعة, "صحيح ابن خز ة( "1)

 (.هـ4964)األوىل . حممد مصطفى األعظم , ابم ال ت  ا سالم , ط. , حتقيحم د(131, 1/139)
" سلسـلة الصـحيحة"وذكـر يف ". إسناده  عيف, ول ن له أو لغالبـه اـرا أخـرى: "لحم عليه األلبات, فقالوع 

 (.916ا( )119/ 1م: )انظر. أن له اريًقا أخرى عن ابن مسعود يتقوى هبا
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 .(4)" يتاز الرجل باملسجد, فال يصل  فيه نأ: "ويف رواية
 .(1)" اأن تتخذ املساجد ارقً  السَّاعةإن من أشراط : "؛ قالاوعن ابن مسعود أيضً 

أن تتخـذ املسـاجد  السَّـاعةإن مـن أمـارات : "؛ قـال فعه إىل النـب ير  وعن أنس 
 .(9)" اارقً 

تعــاىل, وإن ذلــك  (1)وهــذا أمــر ال يــوز؛ فــإن تعظــيم املســاجد مــن تعظــيم شــعالر اهلل 

َوَم  ْن يُ َعظِّ  ْم َش  َعائَِر الل   ِه فَِإن  َه  ا ِم  ْن تَ ْق  َوى }: عالمــة ا  ــان والتقــوى؛ كمــا قــال تعــاىل

 . [91: احله] {اْلُقُلوبِ 
 .(1)" إذا دخل أحدكم املسجد؛ فال يلس حىت يركم ركعتني: " وقال 

 ومن أعظم الباليا أن صارت املساجد أماكن للسياحة والفرجة 

                                                 
 (.0/916" )جممم الزوالد"رواه البزار, وصحح اميثم  هذه الرواية يف ( 4)
, (1/141), بـاب مـا جـاء يف الفـنت الـيت ت ـون بـني يـدي السـاعة "د الطيالسـ منحة املعبود يف ترتيـ  مسـن( "1)

: , وقــال الـــذهب"هـــذا حــديث صــحيح ا ســـناد: ", وقــال(1/119" )مســـتدرخ احلــاكم"ترتيــ  الســاعاه, و
 ".موقوف"

تفســري غريـــ  : "انظــر. واحــدها شــعرية, وهــ  كــل شــ ء جعــل علًمـــا مــن أعــالم ااعتــه تعــاىل(: شــعالر اهلل( )9)
 (.هـ4963)البن قتيبة, بتحقيحم السيد أ د صقر, ابم دار ال ت  العلمية, بريوت, ( 91ص" )لقرآنا

, كتاب صالة املسافرين وقصرها, باب استحباب حتية املسجد بـركعتني, وكراهـة املـوس قبـل "صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -119 -1/111)صالهتما , وأاا مشروعة يف حبيم األوقات, 

(1) . 
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للــذكر والعبــادة, وقــد حــدث هــذا يف هــذا العصــر؛ كمــا يف  لل فــار بعــدما كانــ  حمــاًل 
فار, فـال حـول وال قـوة إال بـاهلل العلـ  بعض البالد ا سالمية, والبالد اليت حت  أيدي ال 

 .العظيم

 :ةاألهل   انتَاخُ  -07
انتفــاخ  السَّــاعةمــن اقــرتاب : "قـال رســول اهلل : ؛ قــالعـن عبــد اهلل بــن مســعود  
 .(4)" األهلة

انتفاخ األهلية, وأن  السَّاعةمن اقرتاب : "قال رسول اهلل : ؛ قالوعن أيب هريرة 
 .(9)" لليلتني: يقاللليلة, ف (1)يرى امالل 

 إن من : "؛ قاليرفعه إىل النب  وعن أنس بن مالك 

                                                 
 ".ال بري"رواه الط ات يف ( 4)
" جممم الزوالد". "إنه جمهول: فيه عبد الر ن بن يوسف, ذكر له يف امليزان هذا احلديث, وقال: "قال اميثم  

(9/419.) 
 .للذهب( 1/944" )ميزان االعتدال: "وانظر 

 ".صحيح: "وقال األلبات
, والطــــ ات يف "ال امــــل", وابــــن عــــدي يف "عفاءالضــــ"العقيلــــ  يف : مث ذكــــر مــــن أخرجــــه مــــن األلمــــة, وهــــم

 ".الصغري"و" األوس "
 ., والضياء املقدس "األوس "الط ات يف : ورواه عن أيب هريرة

 ".التاريحم"اخباري يف : ورواه عن أنس
 .ورواه عن الحة بن أيب حدرد وأيب عمرو الدات الشعب واحلسن مرساًل 

 (.1001ا( )141, 1/149" )صحيح امامم الصغري: "انظر
يرى ساعة يطلم, وقباًل؛ أي : ؛ أي"أن يرى امالل قباًل لليلة(: :1/141" )صحيح امامم الصغري"يف ( 1)

 .للقراب( 913ص" )التذكرة: "انظر. معاينة
 ".الصغري"رواه الط ات يف ( 9)
 (.9/419" )الزوالد جممم". "وفيه عبد الر ن بن األزرا األنطاك , و  أجد من ترحبه: "قال اميثم  
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 .(4)" أن يرى امالل لليلة, فيقال لليلتني السَّاعةأمارات 
فقد جاء يف هاتني الروايتني تفسري انتفاخ األهلة بين ذلك عبارة عن كـ  امـالل حـني 

 .واهلل أعلم. ة؛ كينه ابن ليلتنيالوعه عما هو معتاد يف أول الشهر, فريى وهو ابن ليل

 :كثر  الكذب وعدم التثبت في نقل األِبار  -02
سي ون يف آخر أميت أناس حيدثون م : "أنه قال عن رسول اهلل  عن أيب هريرة  

 .(1)" ما   تسمعوا أنتم وال آبايكم, فإياكم وإياهم
األحاديــث مبــا   ي ــون يف آخــر الزمــان دجــالون كــذابون, يــيتون م مــن : "ويف روايــة 

 .(9)" تسمعوا انتم وال آبايكم, فإياكم وإياهم, ال يضلون م وال يفتنون م
إن الشـــيطان ليتمثـــل يف : "(1)قـــال عبـــد اهلل : وروى مســـلم عـــن عـــامر بـــن عبـــدة؛ قـــال

: صورة الرجل, فييه القوم, فيحدثهم باحلديث من ال ذب, فيتفرقون, فيقول الرجل منهم
 وال  أعرف وجهه مسع  رجاًل 

                                                 
". عـن شـيخه اميـثم بـن خالـد املصيصـ , وهـو  ـعيف" األوسـ ", و"الصغري"رواه الط ات يف : "قال اميثم ( 4)

 (.0/911" )جممم الزوالد"
/ 1" )صــحيح امــامم: "انظـر". , والضــياء املقدسـ , وهــو حســن"األوســ "رواه الطـ ات يف  : "وقـال األلبــات 

 (.1001ا( )141
 (.مم شرا النووي -4/03), املقدمة, باب النه  عن الرواية عن الضعفاء, "صحيح مسلم( "1)
 (.نووي -06, 4/03" )املرجم السابحم( "9)
, والراوي عنه عامر بن عبده البجلـ  ال ـويف, أبـو إيـاس, تـابع , ثقـة, وقـد أشـار  هو عبد اهلل بن مسعود ( 1)

, وذكــر أاــا مــن روايــة عــامر بــن عبــدة (06, 1/03" )لتهــذي هتــذي  ا"ابــن حجــر إىل هــذه الروايــة يف كتابــه 
 .عن عبد اهلل بن مسعود



 

 

 069 اعة أشراط الس  

 .(4)" أدري ما امسه حيدث
إن يف البحــر شــيااني : "وعنــد عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ر ــ  اهلل عنهمــا؛ قــال
 .(1)" امسجونة أوثقها سليمان, يوشك أن ترج, فتقرأ على الناس قرآنً 

ليس بقرآن, وتقول إنه قرآن؛ لتغر به عوام النـاس, فـال  اتقرأ شيئً : معناه: "قال النووي
 .(9)" يتغرون

وما أكثر األحاديث الغربية يف هذا الزمان, فقد أصبح بعض الناس ال يتـورع عـن كثـرة 
ال ذب ونقل األقوال بدون تثب  من صحتها, ويف هـذا إ ـالل للنـاس, وفتنـة مـم, ومـذا 

يف وجوب  من تصديقهم, وقد جعل علماء احلديث هذه األحاديث أصاًل  حذر النب 
 ., و حيص الرواة؛ ملعرفة الثقة من غريهعن رسول اهلل التثب  من نقل األحاديث 

الزمـــان؛ صــار ا نســان ال  يــز بــني األخبــار, فـــال  اوبســب  كثــرة كــذب النــاس يف هــذ
 .يعرف صحيحها من سقيمها

 :كثر  شهاد  الزور, وكتمان شهاد  الحق  -01
شهادة  : ...السَّاعةإن بني يدي : " قوله  جاء يف حديث عبد اهلل بن مسعود 

 .(1)" الزور, وكتمان شهادة احلحم
 يف الشهادة, ف ما أن شهادة  اوشهادة الزور ه  ال ذب متعمدً  

                                                 
 (.مم شرا النووي -4/06), املقدمة, "صحيح مسلم( "4)
 (.مم شرا النووي – 34, 4/06), املقدمة, باب النه  عن الرواية عن الضعفاء, "صحيح مسلم( "1)
 (.4/34"  )شرا النووي ملسلم( "9)
 ., شرا أ د شاكر, وقد تقدم تريه وأنه صحيح(1/999" )ام أ دمسند ا م( "1)
 (.1/191" )فتح الباري", و(9/414" )تفسري ابن كثري: "انظر 
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 .الزور سب   بطال احلحم, ف ذلك كتمان الشهادة سب   بطال احلحم

: البقــرة] {َوَّل َتْكُتُم  وا الش   َهاَدَ  َوَم  ْن َيْكُتْمَه  ا فَِإن   ُه آثِ  ٌم قَ ْلبُ  هُ }:  قــال اهلل تعــاىل

139]. 
أال أنبــئ م بــيك  ال بــالر : ", فقــالكنــا عنــد رســول اهلل : قــال وعــن أيب ب ــرة 

 ا, وكـان مت ئًـ-أو قـول الـزور –؟ ا شـراخ بـاهلل, وعقـوا ا لوالـدين, وشـهادة الـزور (اثالثً )
 .(4)" ليته س  : فجلس, فما زال ي ررها حىت قلنا

 !الزمن وما أكثر شهادة الزور وكتمان شهادة احلحم يف هذا
بالشرخ وعقوا الوالدين؛ فإن شهادة الزور سب  للظلـم  ولعظم خطرها قراا النب 

وامــور و ــياع حقــوا النــاس يف األمــوال واألعــراد, وظهورهــا دليــل علــى  ــعف ا  ــان, 
 .وعدم اطوف من الر ن

 :كثر  النساء وقلة الرجال  -05
 ي, مسعـ  رسـول اهلل ال حيـدث م أحـد بعـد األحـدثن م حـديثً : قـال عن أنـس 

ــاعةمــن أشــراط : "يقــول أن يقــل العلــم, ويظهــر امهــل, ويظهــر الزنــا, وت ثــر  النســاء,  السَّ
 .(1)" ويقل الرجال, حىت ي ون طمسني امرأة القيم الواحد

                                                 
صــحيح ", و(مــم الفــتح -1/194), كتــاب الشــهادات, بــاب مــا قيــل يف شــهادة الــزور, "صــحيح البخــاري( "4)

 (.مم شرا النووي -31, 34/ 1), كتاب ا  ان, باب ال بالر وأك ها, "مسلم
صــــحيح ", و(مـــم الفـــتح – 4/403), كتـــاب العلــــم, بـــاب رفـــم العلـــم وظهــــور امهـــل, "صـــحيح البخـــاري( "1)

مـم شـرا  -114/ 49), كتاب العلم, بـاب رفـم العلـم وقبضـه وظهـور امهـل والفـنت يف آخـر الزمـان, "مسلم
 (.1944ا)( 9/113), باب ما جاء يف أشراط الساعة, "جامم الرتمذي", و(النووي
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إن ســـب  ذلـــك كثـــرة الفـــنت, في ثـــر القتـــل يف الرجـــال؛ ألاـــم أهـــل احلـــرب دون  :قي   ل
 .(4)النساء 

 .ثرة الفتوا, فت ثر السبايا, فيتخذ الرجل عدة مواوءاتإن سب  ذلك ك :وقيل
: فقـال... فيـه نظـر؛ ألنـه صـرا بالقلـة يف حـديث أيب موسـى: "قال احلافظ ابن حجـر

, والظـاهر أاـا عالمـة حمضـة  ال لسـب  آخـر, بـل يقـدر (1)" من قلة الرجال وكثرة النسـاء"
ن يولـد مـن ا نـاث, وكـون كثـرة اهلل يف آخر الزمان أن يقل من يولد من الـذكور, وي ثـر مـ

 .(9)" النساء من العالمات مناسبة لظهور امهل ورفم العلم
وال  نـم أن ي ـون ذلـك مبـا ذكـره احلـافظ ابـن حجـر, وبغـريه مـن األسـباب الـيت  :قلت

يف القتـال, فقـد جـاء يف  اينشي عنها قلة الرجال وكثرة النساء؛ كوقوع الفنت اليت ت ون سببً 
على أن كثرة النساء وقلة الرجال ي ون بسب  ذهـاب الرجـال  يدلُّ سلم ما  رواية ا مام م

:  ي ون كثرة القتال, ولفـظ مسـلم هـو قولـه  اوبقاء النساء, والذي يذه  الرجال غالبً 
 .(1)" ويذه  الرجال, وتبقى النساء, حىت ي ون طمسني امرأة قيم واحد"

 ء يف حديث أيب , فقد جا(سسني)وليس املراد هنا حقيقة العدد  

                                                 
 (.4/406"  )فتح الباري", و(60, 0/69" )شرا النووي ملسلم", و(996ص" )التذكرة: "انظر( 4)
 (.مم شرا النووي -0/69), كتاب الزكاة, باب كل نوع من املعروف صدقة, "صحيح مسلم( "1)
 (.4/406" )فتح الباري( "9)
مم شرا  -49/114)مهل والفنت, , كتاب العلم, باب رفم العلم وقبضه وظهور ا"صحيح مسلم( "1)

 (.النووي
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علــى  ا, في ــون ذلــك جمــازً (4)" ويــرى الرجــل يتبعــه أربعــون امــرأة يلــذن بــه: "موســى 
 ., واهلل أعلم(1)ال ثرة 

 :كثر  موت الَحأ   -00
أن يظهر ... السَّاعةإن من أمارات : "؛ قاليرفعه إىل النب  عن أنس بن مالك 

 .(9)موت الفجية 
يـــث كثـــر يف النـــاس مـــوت الفجـــية, فـــرتى الرجـــل وهـــذا أمـــر مشـــاهد يف هـــذا الـــزمن, ح

الســـ تة )معـــاىف, مث  ـــوتى فجـــية, وهـــذا مـــا يســـميه النـــاس يف الوقـــ  احلا ـــر بــــ اصـــحيحً 
 ., فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه, ويرجم ويتوب إىل اهلل تعاىل قبل مفاجية املوت(القلبية

 :وكان ا مام البخاري ر ه اهلل يقول
 فعسى أن يكون موتال بغته   وعاغتنم في الَراغ فضل رك"

 "ذهبت نَسه الصحيحة فلته   كم َحي  رأيت من غير سقم
ذلــك أو  –البخــاري : أي –و كــان مــن العجالــ  أنــه هــو وقــم لــه : "قــال ابــن حجــر

 .(1)" منه اقريبً 

 :وقوع التناكر بين الناس -03
يب, ال لمهـا عنـد ر ع: "؟ فقـالالسَّاعةعن  سئل رسول اهلل : ؛ قال عن حذيفة 

يليها لوقتها إال هو, ول ن أخ كم مبشاريطها, وما ي ون بـني يـديها, إن بـني يـديها فتنـة 

                                                 
 (.مم شرا ا لنووي -0/69), "صحيح مسلم( "4)
 (.4/406" )فتح الباري: "انظر( 1)
"." , عن شيخه اميثم بن خالد املصيصـ , وهـو  ـعيف"األوس ", و"الصغري"روا الط ات يف : "قال اميثم ( 9)

 (.0/911" )جممم الزوالد
صـحيح : "انظـر. , والضـياء املقدسـ "األوسـ "الطـ ات يف : وذكر من أخرجه, وهـم, "حسن: "وقال األلبات 

 (.1001ا( )1/141" )امامم الصغري
للحــافظ أ ــد بــن علــ  بــن حجــر العســقالت, قــام بإخراجــه ( 134ص" )هــدي الســاري مقدمــة فــتح البــاري( "1)

شـر وتوزيـم رلاســة إدارات وتصـحيحه حمـ  الـدين اططيـ , أشــرف علـى ابعـه قصـ  حمـ  الــدين اططيـ , ن
 .البحوث العلمية وا فتاء, الرياد
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: بلســان احلبشــة: "الفتنــة قــد عرفناهــان فــامرج مــا هــو؟ قــال! يــا رســول اهلل: قــالوا". اوهرًجــ
 .(4)" اويلقى بني الناس التناكر, فال ي اد أحد أن يعرف أحدً . القتل

كثــرة الفــنت واحملــن وكثــرة القتــال بــني النــاس, وحينمــا تســتوي املــادة فوقــوع التنــاكر عنــد  
على الناس, ويعمل كل منهم حلظوظ نفسه؛ غري م رتث مبصاحل اوخـرين, وال حبقـوقهم, 
فتنتشــر األنانيــة البغيضــة, وحييــا ا نســان يف نطــاا أهوالــه وشــهواته, فــال ت ــون هنــاخ قــيم 

ال ي ــون هنــاخ مــن األخــوة ا  انيــة مــا يعلهــم , و اأخالقيــة يعــر ف بعــض النــاس هبــا بعًضــ
 .يلتقون على احل  يف اهلل, والتعاون على ال  والتقوى

أتي  نعيم بن أيب هند, فيخرج إىل صحيفة, : "روى الط ات عن حممد بن سوقة؛ قال
ســالم عليــك : مــن أيب عبيــدة بــن امــراا ومعــاذ بــن جبــل إىل عمــر بــن اططــاب: فــإذا فيهــا
وإنــا كنــا نتحــدث أن أمــر هــذه األمــة يف آخــر زمااــا ســريجم  (: ال تــاب, وفيــهفــذكر ... )

(: ممـــا, وفيـــه مث ذكـــر جـــواب عمـــر .. )إىل أن ي ونـــوا إخـــوان العالنيـــة أعـــداء الســـريرة
وكتبتمــا حتــذرات أن أمــر هــذه األمــة ســريجم يف آخــر زمااــا إىل أن ي ونــوا إخــوان العالنيــة, 

ولــيس هـــذا بزمــان ذلـــك, وذلــك زمــان تظهـــر فيــه الرغبـــة  أعــداء الســريرة, ولســـتم بيولئــك,
 والرهبة, ت ون رغبة بعض الناس إىل بعض 

                                                 
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال -936/ 1" )مسند ا مام أ د( "4)
 (.0/946" )جممم الزوالد". "رواه أ د, ورجاله رجال الصحيح: "قال اميثم  
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 .(4)" لصالا دنياهم

 : اوأنهارً  اعود أر  العرب مروجً  -03
أن رسـول  , فف  احلديث عن أيب هريرة اوأاارً  اومنها أن تعود أرد العرب مروجً  
 .(9)" اوأاارً  (1) اأرد العرب مروجً  حىت تعود السَّاعةال  تقوم : "قال اهلل 

, وأاــا ســتعود كمــا  اوأاــارً  اويف هــذا احلــديث داللــة علــى أن أرد العــرب كانــ  مروًجــ
 .اوأاارً  اكان  مروجً 

أاـــم  –واهلل أعلـــم  –معنـــاه : "اوأاـــارً  اقـــال النـــووي يف معـــي عـــود أرد العـــرب مروًجـــ
وال تســـقى مـــن مياههـــا, وذلـــك لقلـــة  يرتكواـــا ويعر ـــون عنهـــا, فتبقـــى مهملـــة؛ ال تـــزرع,

ــاعةالرجــال, وكثــرة احلــروب, وتــراكم الفــنت, وقــرب  , وقلــة اومــال, وعــدم الفــرام لــذلك السَّ
 .(1)" واالهتمام به

 
 
 
 
 

                                                 
 (.4/141" )إحتاف امماعة". "يفةورجاله ثقات إىل هذه الصح: قال اميثم . رواه الط ات: "قال التوحيري( 4)

: يف مظانه فلم أعثر على هذا النص, ووجدت حديثًا عـن معـاذ بـن جبـل؛ قـال" جممم الزوالد"وحبث  عنه يف  
كيـف ي ـون ! يـا رسـول اهلل : قال". ي ون يف آخر الزمان أقوام إخوان العالنية أعداء السريرة: "رسول اهلل 
 ".وبرهبة بعضهم من بعض برغبة بعضهم إىل بعض,: "ذلك؟ قال

" جممم الزوالد". ", وفيه أبو ب ر بن أيب مرمي, وهون  عيف"األوس "رواه البزار, والط ات يف : "قال اميثم  
(0/139.) 

: مـرج الدابـة  رجهـا: ومنـه قـومم. مـرج: حبم مرج, وهوة الفضاء الواسم, ويقـال لـألرد ذات ال ـأل(: املروج( )1)
 .املرج إذا أرسلها ترعى يف

 (.991/ 1" )لسان العرب: "انظر 
 (.مم شرا النووي -0/60), كتاب الزكاة, باب كل نوع من املعروف صدقة, "صحيح مسلم( "9)
 (.0/60" )شرا النووي ملسلم( "1)
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والــذي يظهــر ي أن مــا ذهــ  إليــه النــووي ر ــه اهلل يف شــرحه مــذا احلــديث فيــه نظــر؛ 
ـــار فـــإن أرد العـــرب أرد قاحلـــة شـــحيحة امليـــاه, قليلـــة ا لنبـــات, غالـــ  مياههـــا مـــن اوب
 .اوأاارً  او  تعد مروجً  –واألمطار, فإذا ترك  واشتغل عنها أهلها؛ مات زرعها 

, فتنب  اعلى أن بالد العرب ست ثر فيها املياه, حىت ت ون أاارً  يدلُّ وظاهر احلديث 
 .وحدالحم وغابات اهبا النباتات, فت ون مروجً 

العصر عيون كثـرية تفجـرت كاألاـار, وقامـ  عليهـا  والذي يؤيد هذا أنه ظهر يف هذا
أن رسول  , فقد روى معاذ بن جبل  زراعات كثرية, وسي ون ما أخ  به الصادا 

إن شـاء اهلل عـني تبـوخ, وإن ـم لـن تيتوهـا  اإن ـم سـتيتون غـدً : "قال يف غزوة تبوخ اهلل 
, فجئناها وقد "حىت آه احىت يضح  النهار, فمن جاءها من م؛ فال  س من مالها شيئً 

فسيمما رسول : بش ء من ماء؛ قال (1)تبض (4)سبقنا إليها رجالن, والعني مثل الشراخ  
, وقـال ممـا فسـبهما رسـول اهلل . نعم: ,  قاال"؟اهل مسستما من مالها شيئً : "اهلل 

. م يف ش ء, حىت اجتمقلياًل  مث غرفوا بييديهم من العني قلياًل : قال. ما شاء اهلل أن يقول
فيه يديه ووجهه, مث أعاده فيها, فجرت العني مباء منهمر, أو  مث غسل رسول اهلل : قال
 حىت استقى ... غزير: قال

نا يوشك يا معاذ إن اال  بك حياة أن ترى ما ها هُ : "الناس, مث قال رسول اهلل 
 .(9) ناناً ئ ج  ل  مُ 

 
 

                                                 
 .ب سر الشني, هو سري النعل(: الشراخ( )4)
 (.114/ 44" )لسان العرب: "انظر 
شـرا النـووي : "انظـر. تسـيل مبـاء قليـل: بعـدها  ـاد معجمـة مشـددة؛ أي؛ بفتح التاء وكسـر املوحـدة (تبض( )1)

 (.0/440" )لسان العرب", و(41/14" )ملسلم
 (.مم شرا النووي -41/14-14), , كتاب الفضالل, باب معجزات النب "صحيح مسلم( "9)
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 :كثر  المطر وقلة النبات  -00
ـــاعةال تقـــوم : "قـــال رســـول اهلل : قـــال؛ عـــن أيب هريـــرة   حـــىت  طـــر الســـماء  السَّ
 .(1)" , وال ت ن منها إال بيوت الشعر(4)ال ت ن منها بيوت املدر  امطرً 

ـــاعةال تقـــوم : "قــال رســـول اهلل : ؛ قـــالوعــن أنـــس   احــىت  طـــر النـــاس مطـــرً  السَّ
 .(9)" ا, وال تنب  األرد شيئً اعامً 

بــات األرد؛ فــإن اهلل تعــاىل أن يوجــد مــا  نــم هــذا الســب  يف إن افــإذا كــان املطــر ســببً 
 .من ترت  املسب  عليه, واهلل تعاىل خالحم األسباب ومسبباهتا, ال يعجزه ش ء

ليس  السنة بين ال  طروا, ول ن : "قال ويف احلديث عن أيب هريرة أن رسول اهلل 
 .(1)" االسنة أن  طروا و طروا وال تنب  األرد شيئً 

                                                 
البن األثري " النهاية": انظر. أهل القرى واألمصار: وأهل املدر. هو الطني  املتماسك اليابس(: املدر( )4)
(1/946.) 
 ".إسناده صحيح: ", شرا أ د شاكر, وقال(0111ا ( )49/164" )مسند أ د( "1)
 ".رواه أ د, ورجاله رجال الصحيح: "؛ قال اميثم (0/994" )جممم الزوالد"وهو يف  
 .اه زيين. , حتقيحم د(401/ 4" )الفنت واملالحم/ النهاية: "وانظر 
 (.هبامشه منتخ  ال نز – 414/ 9" )مسند أ د( "9)
ـــو يعلـــى : "ذكـــر  اميثمـــ , وقـــال  ـــم ثقـــات.... رواه أ ـــد, والبـــزار, وأب / 0" )جممـــم الزوالـــد". "ورجـــال اممي

994.) 
. , حتقيـحم د(4/434" )الفـنت واملالحـم/ النهايـة ". "إسناده جيد, و  خيرجوه من هذا الوجـه: "وقال ابن كثري 

 .اه زيين
 (.مم شرا النووى -43/94), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "لمصحيح مس( "1)
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 :عن جبل من ذه  (2)ر الَرات حس -01
ــاعةال تقــوم : "قــال أن رســول اهلل  عــن أيب هريــرة   حــىت حيســر الفــرات عــن  السَّ

جبل من ذه , يقتتـل النـاس عليـه, فيقتـل مـن كـل مئـة تسـعة وتسـعون, ويقـول كـل رجـل  
 .(1)"لعل  أكون أنا الذي أ و: منهم

؛ كمــا يــرى ذلــك أبــو (األســود البــرتول/ الــنف )ولــيس ااملقصــود هبــذا امبــل مــن ذهــ  
 :, وذلك من وجوه(9)البن كثري " الفنت واملالحم/ النهاية"عبية يف تعليقه على 

, والبرتول ليس بذه  على احلقيقة؛ فإن "جبل من ذه : "أن النص جاء فيه -4
 .الذه  هو املعدن املعروف

أخـــ  أن مـــاء النهـــر ينحســـر عـــن جبـــل مـــن ذهـــ , فـــرياه النـــاس,  أن النـــب  -1
 .يستخرج من باان األرد باوالت من مسافات بعيدة( البرتول)لنف  أو وا

ـــراه  أن النـــب  -9 ـــنف  ن خـــص الفـــرات هبـــذا دون غـــريه مـــن البحـــار واألاـــار, وال
 .يستخرج من البحار كما يستخرج من األرد, ويف أماكن كثرية متعددة

                                                 
والفرات يف كالم . إنه معرب: بضم الفاء, بعده راء مهملة خمففة, وآخره تاء مثناة من فوا, ويقال(: الفرات) (4)

اـــر عظـــيم خمرجـــه فيمـــا زعمـــوا مـــن أرد أرمينيـــة, مث يـــدخل بـــالد الـــروم إىل : والفـــرات. املـــاء العـــذب: العـــرب
ية, ويص  فيها أاا صغار, مث  ر بالرقة, مث يصري أاارًا تسق  زروع السواد بالعراا, ويلتق  بدجلـة قـرب ملط

 (. حبر امند سابًقا)واس , مث يصبان يف خليه العرب 
 (.111 -1/114" )معجم البلدان: "انظر 
ح مسـلم, كتـاب الفـنت , وصـحي(مـم الفـتح -49/03), كتـاب الفـنت, بـاب خـروج النـار, "صحيح البخـاري( "1)

 (.مم شرا النووي -43/43)وأشراط الساعة, 
 ., حتقيحم حممد فهيم أبو عبية(4/143" )الفنت واملالحم/ النهاية" (9)
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اقتتلــوا  أخــ  أن النــاس ســيقتتلون عنــد هــذا ال نــز, و  حيصــل أاــم أن النــب  -1
اــى مــن حضــر هــذا  عنــد خــروج الــنف  مــن الفــرات أو غــريه, بــل إن النــب 

: ؛ قـال؛ كما يف الرواية األخـرى عـن أيب بـن كعـ  اال نز أن ييخذ منه شيئً 
نياال يــزال النــاس خمتلفــة أعنـــاقهم يف الــ    إت مسعــ  رســـول اهلل ....  الــدُّ

, : "يقول فمـن حضـره, فـال ييخـذ يوشك الفرات أن حيسر عن جبل  مـن ذهـ  
, ومــن  لــه علــى الــنف ؛ فإنــه يلزمــه علــى قولــه هــذا النهــ  عــن (4)" امنــه شــيئً 

 .(1)األخذ من النف , و  يقل به أحد 
وقد رجح احلافظ ابـن حجـر أن سـب  املنـم مـن األخـذ مـن هـذا الـذه  ملـا ينشـي عـن 

 .(9)أخذه من الفتنة والقتال عليه 

 :نَكالم السباع والحمادات لإل  -03
كــالم الســباع لإلنــس, وكــالم اممــادات لإلنســان, وإخبارهــا مبـــا   السَّــاعةومــن أشــراط 

 .حدث يف غيابه, وت لم بعض أجزاء ا نسان؛ كالفخذ خي  الرجل مبا أحدث أهله بعده
جاء ذل  إىل راع  الغنم, فيخـذ منهـا : ؛ قالفقد جاء يف احلديث عن أيب هريرة 

واســتذفر  (1)فصــعد الــذل  علــى تــل, فــيقعى : قــال. عهــا منــهشــاًة, فطلبــه الراعــ  حــىت انتز 
 عمدت إىل رزا : , فقال(1)

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/46), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "4)
 (.164-4/136" )إحتاف امماعة: "انظر( 1)
 (.49/34" )فتح الباري: "انظر( 9)
 (.9/999" )ترتي  القاموس: "انظر. تقول أقعى ال ل  إذا جلس على أسته: ؛ ا قعاء(أقعى( )1)
إذا أدخـــل ذنبـــه بـــني : تقولـــك اســـتثفر ال لـــ . أصـــلها اســـتثفر, فقلبـــ  الثـــاء املثلثـــة ذااًل معجمـــة(: اســـتذفر( )1)

 .فخذيه حىت يلزا ببطنه
 .أل د شاكر( 149/ 41" ) دشرا مسند أ", و(4/144" )ترتي  القاموس: "انظر 
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قــــال ! يـــت لم اتــــاهلل إن رأيـــ  كـــاليوم ذلبًـــ: فقـــال الرجـــل. انتزعتـــه مـــين رزقينـــه اهلل 
أعجـ  مـن هـذا الرجـل يف الـنخالت بـني احلـرتني خيـ كم مبـا مضـى ومبـا هـو كـالن : الـذل 
, مث , وأخ ه, فصدقه ا لنـب , فجاء الرجل إىل النب -اوكان الرجل يهوديً  –بعدكم 

, قــد أوشــك الرجــل أن خيــرج فــال السَّــاعةإاــا أمــارة مــن أمــارات بــني يــدي : "قــال النــب 
 .(4)رواه ا مام أ د ". يرجم حىت حتدثه نعاله وسواه ما أحدث أهله بعده

(: قــال رســول اهلل : فــذكر القصــة إىل أن قــال)ويف روايــة لــه عــن أيب ســعيد اطــدري 
ـــاعةصــدا والــذي نفســـ  بيــده؛ ال تقــوم " حــىت ي لــم الســـباع ا نــس, وي لــم الرجـــل  السَّ

 .(1)" عذبة سواه, وشراخ نعله, وخي ه فخذه مبا أحدث أهله بعده

 :  البالءي الموت من شد  تمنِّ  -37
 حىت  السَّاعةال تقوم : "قال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة 

                                                 
 ".إسناده صحيح: ", حتقيحم وشرا أ د شاكر, وقال(3416ا( )149, 141/ 41" )مسند أ د( "4)
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال -31 -9/39" )مسند أ د( "1)
ة , وهو ثق(أحد رواة احلديث)هذا سند صحيح, رحاله ثقات رجال مسلم؛ غري القاسم هذا : "وقال األلبات 

 (.411ا( )94/ 4م" )سلسلة األحاديث الصحيحة: "انظر". اتفاقًا, وأخرج له مسلم يف املقدمة
ـــواب الفـــنت, بـــاب مـــا جـــاء يف كـــالم الســـباع,   هـــذا حـــديث حســـن : ", وقـــال(9/146)ورواه الرتمـــذي يف أب

يث, وثقـه صحيح, ال نعرفه إال من حديث القاسم بن الفضل, والقاسم بن الفضل ثقة ميمون عند أهل احلـد
 ".حيىي بن سعيد وعبد الر ن بن مهدي
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 .(4)" يا ليتين م انه: بق  الرجل, فيقول  ر الرجل
نياوالــذي نفســ  بيــده؛ ال تــذه  : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالوعنــه  حــىت  ــر  الــدُّ

يا ليتين كن  م ان صاح  هذا الق , وليس به : الرجل على الق , فيتمرم عليه, ويقول
 .(1)" الدين؛ إال البالء

األحـوال, وتبـديل رسـوم الشـريعة, وهـذا إنلـم و ين املوت ي ون عند كثرة الفنت, وتغري 
 .ي ن وقم؛ فهو واقم ال حمالة

سييه علي م زمان لو وجد أحدكم املوت يباع الشـرتاه, وكمـا : "قال ابن مسعود 
 :قيل

 (5)"ريهِ فأشتَ  باعُ يُ  أَّل موتٌ   فيهِ  ا َّل ِيرَ مَ  وهذا العيشُ 
وال كل زمن, وال يف حبيـم النـاس, وال يلزم كونه يف كل بلد, : "(1)قال احلافظ العراق  

بـــل يصـــدا اتفاقـــه للـــبعض يف بعـــض األقطـــار يف بعـــض األزمـــان, ويف تعليـــحم  نيـــه بـــاملرور 
إشــعار بشــدة مــا نــزل بالنــاس مــن فســاد احلــال حالتئــذ, إذ املــرء قــد يتمــي املــوت مــن غــري 

 استحضار 

                                                 
, كتــاب الفــنت وأشــراط "صــحيح مســلم", و(مــم الفــتح -31, 49/34), كتــاب الفــنت, "صــحيح البخــاري( "4)

 (.مم شرا النووي -43/91)الساعة, 
 (.مم شرا النووي -43/91), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
 (.9/143" )فيض القدير" (9)
هو زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبـد الـر ن العراقـ  ال ـردي الشـافع , ولـد يف سـنة سـس وعشـرين ( 1)

وسبم مئة, وكان من احلفاظ, رحل إىل دمشحم وحل  واحلجاز وا سـ ندرية, وأخـذ عـن العلمـاء ال بـار, ولـه 
 تــــريه مــــا يف ا حيــــاء مــــن املغــــين عــــن  ــــل األســــفار يف األســــفار يف: "مصــــنفات كثــــرية يف احلــــديث؛ منهــــا

, تــويف زيــن الــدين ســنة ســ  ومثــان مئــة للهجــرة ر ــه "اــرا التثريــ ", وشــرحه "تقريــ  األســانيد", و"األخبـار
 .اهلل

للشـيحم حممـود ( 6-4/1" )اـرا التثريـ ", ومقدمة كتـاب (19 -0/11")شذرات الذه : "انظر ترحبته يف 
 .حسن ربيم



 

 

 080 اعة أشراط الس  

مــن  نيــه, فلقــوة  ميئتــه, فــإذا شــاهد املــوتى, ورأى القبــور؛ نشــز بطبعــه, ونفــر بســجيته
الشدة   يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبور, وال يناقض هذا النهـ  عـن  ـين املـوت؛ 

 .(4)"د حل م شرع ألن مقتضى هذا احلديث ا خبار عما ي ون, وليس فيه تعرُّ 
أنه سييه على الناس شدة وعناء, حىت يتمنون الدجال, فف  احلديث  وأخ  النب 

". ييه على  الناس زمان يتمنـون فيـه الـدجال: "قال رسول اهلل : ؛ قالعن حذيفة 
 .(1)" مما يلقون من العناء والعناء: "بييب وأم  مم ذاخ؟ قال! يا رسول اهلل: قل 

 :وقتالهم للمسلمين (5)كثر  الروم   -32
 رسـول اهلل  مسعـ ُ : قـال املسـتورد القرشـ   عنـد عمـرو بـن العـاص ر ـ  اهلل عنهمـا

أقـول مـا : قـال. أبصـر مـا تقـول: فقـال لـه عمـرو". والروم أكثر الناس السَّاعةقوم ت: "يقول
 . (1)مسع  من رسول اهلل 

اعــدد : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالوجــاء يف حــديث عــوف بــن مالــك األشــجع  
ـــاعةبـــني يـــدي  اســـتً  , (1)مث هدنـــة ت ـــون بيـــن م وبـــني بـــين األصـــفر (: فـــذكر منهـــا... )السَّ

 , حت  (9) م حت  مثانني غايةفيغدرون, فييتون

                                                 
 (.09-49/01" )فتح الباري": وانظر(. 9/143" )فيض القدير( "4)
 (.131, 0/131" )جممم الزوالد: "انظر . , والبزار بنحوه, ورجامما ثقات"األوس "رواه الط ات يف  ( 1)
" الفـــنت واملالحــــم/ النهايــــة: "انظـــر. مــــن ســـاللة العــــيص بـــن إســــحاا بـــن  إبــــراهيم عليهمـــا الســــالم(: الـــروم( )9)

 .اه زيين. , حتقيحم د(13ص)
 (.مم شرا النووي -43/11), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "لمصحيح مس( "1)
 (.9/903" )فتح الباري: "انظر. هم الروم: بنو األصفر( 1)
 .ومسي  بذلك ألاا غاية املتبم إذا وقف  وقف. راية: ؛ أي(غاية( )9)
 (.9/903" )فتح الباري"؛ و(9/141" )النهاية يف  غرب  احلديث: "انظر 
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 .(4)" اكل غاية اثنا عشر ألفً 
فحفظـ  منـه ...  كنا مم رسـول اهلل : تبة؛ قالوعن جابر بن مسرة عن نافم بن عُ 
تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل, مث فـارس فيفتحهـا : "أربم كلمات أعدهن يف يدي؛ قال

 ".دجال فيفتحه اهللاهلل, مث تغزون الروم فيفتحها اهلل, مث تغزون ال
 .(1)" ال نرى الدجال خيرج حىت تفتح الروم! يا جابر: "فقال نافم: قال

للقتـال الـذي يقـم بــني املسـلمني والـروم, ففـ  احلـديث عـن يسـري بــن  وقـد جـاء وصـف  
يـا عبـد اهلل : إال (9) ـراء بال وفـة, فجـاء رجـل لـيس لـه هجـريى  هاج  ريح  : جابر؛ قال
ــجــاءت ! بــن مســعود ــ –فقعــد : قــال. اعةالسَّ ــاعةإن : , فقــال- اوكــان مت ًئ ال تقــوم  السَّ

: مث قــال بيــده ه ــذا, وحناهــا حنــو الشــام, فقــال. حــىت ال يقســم مــرياث, وال يفــرا بغنيمــة
نعــم, : الــروم تعــين؟ قــال: قلــ . عــدو يمعــون ألهــل ا ســالم, ويمــم مــم أهــل ا ســالم
للمــوت ال ترجــم إال  (1)مون شــراة وت ــون عنــد ذاكــم القتــال ردة شــديدة, فيشــرتط املســل

غالبـــة, فيقتتلـــون حـــىت حيجـــز بيـــنهم الليـــل, فيفـــ ء هـــؤالء وهـــؤالء كـــل غـــري غالـــ , وتفـــي 
الشـــراة, مث يشـــرتط املســـلمون شـــراة للمـــوت ال ترجـــم إال غالبـــة, فيقتتلـــون, حـــىت حيجـــز 

 بينهم الليل, 

                                                 
 (.96)وقد سبحم تريه  رواه البخاري,( 4)
 (.مم شرا النووي -43/19), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
 .؛ ب سر اماء واميم املشدودة مقصورة األلف؛ أيك دأبه وشينه وعادته وديدنه ذلك(هجريى( )9)
 (.43/11" )شرا النووي ملسلم", و(1/119" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 .؛ بضم الشني, وه  أول االفة من امي  تشهد ا لوقعة(اةالشر ( )1)
 (.43/11" )شرا النووي ملسلم", و(1/194" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
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ســـلمون شـــراة فيفـــ ء هـــؤالء وهـــؤالء كـــل غـــري غالـــ , مث تفـــي الشـــراة, مث يشـــرتط امل
للمــوت ال ترجــم إال غالبــة, فيقتتلــون حــىت  ســوا, فيفــ ء هــؤالء وهــؤالء كــل غــري غالــ , 

 (1)إليهم بقية أهل ا سالم, فيجعل اهلل الدبرة  (4)وتفي الشراة, فإذا كان يوم الرابم؛ اد 
طـالر   يـر مثلهـا, حـىت إن ال: ال يـرى مثلهـا, وإمـا قـال: علـيهم, فيقتتلـون مقتلـة؛ إمـا قـال

, فيتعــاد بنــو األب كــانوا مئــة, فــال يدونــه بقــ  الــيس جبنبــاهتم, فمــا خيلفهــم حــىت خيــر ميًتــ
منهم إال الرجل الواحد, فبـيي غنيمـة يفـرا, أو أي مـرياث يقاسـم؟ فبينمـا هـم كـذلك؛ إذ 

إن الــدجال قــد خلفهــم يف ذراريهــم, : مسعــوا ببــيس هــو أكــ  مــن ذلــك, فجــاءهم الصــريحم
 .يهم, ويقبلون, فيبعثون عشرة فوارس اليعةفريفضون  ما يف أيد
إت ألعـــرف أمســـاءهم وأمســـاء آبـــالهم وألـــوان خيـــومم, هـــم خـــري : "قـــال رســـول اهلل 

 .(9)" فوارس على ظهر األرد يومئذ, أو من خري فوارس على ظهر األرد يومئذ
علـى ذلـك  دلَـّ وهذا القتال يقم يف الشام يف آخر الزمان, قبـل ظهـور الـدجال, كمـا 

األحاديــث, وي ــون انتصــار املســلمني علــى الــروم هتيئــة لفــتح القســطنطينية, ففــ  احلــديث 
 (1)حـىت ينـزل الـروم باألعمـاا  السَّـاعةال تقـوم : "قـال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 أو 

                                                 
 .اض  وتقدم: ؛ بفتح النون واماء؛ أي(اد( )4)
 (.43/11" )شرا النووي ملسلم" 
 .مجعل اهلل امز ة عليه: بفتح الدال والباء؛ أي(: الدبرة( )1)
 .البن األثري( 1/63" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم شرا النووي -11-43/11),  كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "9)
معجـــم ". "هـــ  كـــورة قـــرب دابـــحم, بـــني حلـــ  وأنطاكيـــة, و ـــا يف الشـــام: "قـــال يـــاقوت احلمـــوي(: األعمـــاا( )1)

 (.4/111" )البلدان
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, فيخرج إليهم جي  من املدينة, من خيار أهل األرد يومئذ, فإذا تصافوا؛ (4)بدابحم 
ال واهلل ال خنلــ  : فيقــول املســلمون. بيننــا وبــني الــذين ســبوا منــا نقــاتلهم خلــوا: قالــ  الــروم

, ويقتـل ثلـثهم أفضـل ابين م وبني إخواننا, فيقاتلوام, فيهزم ثلث ال يتوب اهلل عليهم أبـدً 
, فيفتحـــــون قســـــطنطينية, فبينمـــــا هـــــم االشـــــهداء عنـــــد اهلل, ويفـــــتح الثلـــــث ال يفتنـــــون أبـــــدً 

إن املســيح قــد : ســيوفهم بــالزيتون, إذ صــاا فــيهم الشــيطانيقتســمون الغنــالم, قــد علقــوا 
خلف م يف أهلي م, فيخرجون, وذلك باال, فإذا جايوا الشام؛ خرج, فبينما هـم يعـدون 

 . "(1)للقتال, يسوون الصفوف, إذ أقيم  الصالة, فينزل عيسى بن مرمي 
م احمللمـة يف املسلمني يـو  (9)إن فسطاط : "قال أن رسول اهلل  وعن أيب الدرداء 

ً  بالغواة  .(1)" دمشحم, من خري مدالن الشام: , يف مدينة يقال ما(1)أرد 

                                                 
قريـة قـرب حلـ , مـن أعمـال عـزاز, بينهـا وبـني حلـ  أربعـة : اء وروي بفتحها وآخـره قـافبس ر الب(: دابحم( )4)

 .فراسحم
 (.1/149" )معجم البلدان" 
 (.مم شرا النووي -11, 43/14), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
 .اطاملدينة اليت فيها جمتمم الناس, وكل مدينة فسط: بضم الفاء وكسرها(: الفسطاط( )9)
 (.111/ 9" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
من الغال , وهو املطمئن مـن االرد, وهـ  مو ـم بالشـام : ؛ بضم الغني مث واو ساكنة وااء مهملة(الغواة( )1)

 .حتي  هبا جبال عالية وهبا أاار وأشجار متصلة, وفيها تقم مدينة دمشحم
 (.1/146" )معجم البلدان: "انظر 
 (.مم عون املعبود -44/149)كتاب املالحم, باب يف املعقل من املالحم, "  اودسنن أيب د( "1)
 (.1441ا( )1/143" )صحيح امامم الصغري: "انظر. واحلديث صحيح 
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أما قصة الروم؛ فلم هتمم إىل اون, وال بلغنا أام غزوا يف ال  يف : "(4)قال ابن املنري 
هذا العدد, فه  من األمـور الـيت   تقـم بعـد, وفيـه بشـارة ونـذارة, وذلـك أنـه دل علـى أن 

للمؤمنني, مم كثرة ذلك امي , وفيه بشارة إىل أن عدد جيوش املسلمني سـي ون  العافية
 .(1)" أ عاف ما هو عليه

 :(9) فت  القسطنطينية -31 
علـى يـدي املسـلمني, والـذي  –قبل خروج الـدجال  –ومنها فتح مدينة القسطنطينية 

ال ــ ى, وانتصــار  عليــه األحاديــث أن هــذا الفــتح ي ــون بعــد قتــال الــروم يف امللحمــة تــدلُّ 
املسلمني عليهم, فعندلذ يتوجهون إىل مدينة القسطنطينية, فيفتحهـا اهلل للمسـلمني بـدون 

 .قتال, وسالحهم الت بري والتهليل
مسعـتم مبدينـة جانـ  منهـا يف الـ  : "قـال أن النـب  فف  احلديث عن أيب هريـرة 

 . نعم يا رسول اهلل: قالوا". وجان  منها يف البحر؟

                                                 
 .ر ه اهلل( هـ341)هو احلافظ زين عبد اللطيف بن تق  الدين حممد بن منري احللب مث املصري, تويف سنة ( 4)

 (.0/11" )شذرات الذه : "انظر 
 (.9/103" )فتح الباري( "1)
, مــن مــدن تركيــا, وكانــ  (اســتنبول)أو( إســطنبول)مدينــة الــروم, ويقــال مــا قســطنطينية, وهــ  معروفــة اون بـــ(  9)

, مث ملــا ملــك قســطنطني األكــ  ملــك الــروم بــي عليهــا ســورًا, ومساهــا قســطنطينية, (بيزنطــة)تعــرف قــد ًا باســم 
ه من جهة البحر يطيف هبـا مـن وجهـني ممـا يلـ  الشـرا والشـمال, وجانباهـا وجعلها عاصمة مل ه, وما خلي

 .الغريب وامنويب يف ال 
 .لياقوت احلموي( 913, 1/910" )معجم البلدان: "انظر 
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مـن بـني إسـحاا, فـإذا جايوهـا نزلـوا,  احـىت يغزوهـا سـبعون ألًفـ السَّاعةال تقوم : "لقا
ال إله إال اهلل واهلل أك , فيسق  أحد جانبيهـا : فلم يقاتلوا بسالا, و  يرموا بسهم؛ قالوا

الـــذي يف البحـــر, مث يقولــــوا  -: ال أعلمـــه إال قـــال(: احـــد رواة احلـــديث) (4)قـــال ثـــور  –
ال إلــــه إال اهلل واهلل : لــــه إال اهلل واهلل أكــــ ؛ فيســــق  جانبهــــا اوخــــر, مث يقولــــواال إ: الثانيــــة

أك ؛ فيفـرج مـم, فيـدخلوها, فيغنمـوا, فبينمـا هـم يقتسـمون الغنـالم, إذ جـاءهم الصـريحم, 
 .(1)" إن الدجال قد خرج, يرتكون كل ش ء ويرجعون: فقال

, والـروم مـن "مـن بـين إسـحاا ايغزوهـا سـبعون ألًفـ: "وقد أش ل قوله يف هذا احلـديث
, ف يــف  (9)بــين إســحاا؛ ألاــم مــن ســاللة العــيص بــن إســحاا بــن إبــراهيم اطليــل 

 !ي ون فتح القسطنطينية على أيديهم؟
 ".من بين إسحاا": صحيح مسلم"كذا هو يف حبيم أصول : "قال القا   عياد

عليـه  يـدلُّ و الـذي ,  وهـ"مـن بـين إمساعيـل: "املعـروف احملفـوظ: قـال بعضـهم: "مث قال
 .(1)"احلديث وسياقه؛ ألنه إ ا أراد العرب

علـــى أن الــروم يســـلمون يف آخـــر  يـــدلُّ وذهــ  احلـــافظ ابــن كثـــري إىل أن هـــذا احلــديث 
الزمــان, ولعــل فــتح القســطنطينية ي ــون علــى أيــدي االفــة مــنهم؛ كمــا نطــحم بــه احلــديث 

 ".من بين إسحاا ااملتقدم, أنه يغزوها سبعون ألفً 

                                                 
 .ر ه اهلل( هـ491)هو ثور بن زيد الديل  موالهم املدت, الثقة, تويف سنة ( 4)
 (.91 -1/94" )التهذي  هتذي ", و(نووي -43/19" )صحيح مسلم: "انظر 
 (.مم شرا النووي -11-43/19),  كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
 . اه زيين. , حتقيحم د(4/13" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 9)
 (.11, 43/19")شرا النووي ملسلم( "1)
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مسعـــ  : شـــهد علـــى ذلـــك بـــيام مـــدحوا يف حـــديث املســـتورد القرشـــ , فقـــد قـــالواست
أبصـر : فقال له عمرو بـن العـاص". والروم أكثر الناس السَّاعةتقوم : "يقول رسول اهلل 
  لـئن قلـ  ذلـك إن فـيهم طصـااًل : قال. أقول ما مسع  من رسول اهلل : قال. ما تقول

ســرعهم إفاقـة بعـد مصــيبة, وأوشـ هم كــرة بعـد فــرة, إاـم ألحلــم النـاس عنــد فتنـة, وأ: أربـم
 .(4)وخريهم ملس ني ويتيم و عيف, وخامسة حسنة حبيلة, وأمنعهم من ظلم امللوخ 

على أن الروم يسلمون يف آخر الزمان حـديث أيب هريـرة السـابحم يف  اأيضً  يدلُّ و : قل 
ذين ســبوا منــا نقــاتلهم, خلــوا بيننــا وبــني الــ: "قتــال الــروم, وفيــه أن الــروم يقولــون للمســلمني

, فــالروم يطلبــون مــن املســلمني (1)" ال واهلل ال خنلــ  بيــن م وبــني إخواننــا: فيقــول املســلمون
أن يرتكوهم يقاتلون من سب منهم؛ ألام أسلموا, فـريفض املسـلمون ذلـك, ويبينـون للـروم 

ممـن أن من أسـلم مـنهم فهـو مـن إخواننـا, ال نسـلمه ألحـد, وكـون غالـ  جـي  املسـلمني 
 .سب من ال فار ليس مبستغرب

وهذا موجود يف زماننا, بل معظم عساكر ا سالم يف بالد الشام ومصر : "قال النووي
كثــرية, يســبون يف   اســبوا مث هــم اليــوم حبمــد اهلل يســبون ال فــار, وقــد ســبوهم يف زماننــا مــرارً 

 .(9)" ازه, وهلل احلمد على إظهار ا سالم وإعز ااملرة الواحدة من ال فار ألوفً 
ويؤيد كون هذا امي  الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاا أن جي  الـروم يبلـ  

 من ألف ألف, فيقتل بعضهم, ويسلم  اعددهم قريبً 

                                                 
 (.مم شرا النووي -11/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "4)
 (.مم شرا النووي -43/14" )صحيح مسلم( "1)
 (.43/14" )شرا النووي ملسلم( "9)
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 .بعضهم, وي ون من أسلم مم جي  املسلمني الذي يفتح القسطنطينية, واهلل أعلم
مذي عن أنس بن مالك وفتح القسطنطينية بدون قتال   يقم إىل اون, وقد روى الرت 

 ".السَّاعةفتح القسطنطينية مم قيام : "أنه قال
هـــذا حـــديث :  -ابـــن غـــيالن شـــيحم الرتمـــذي : أي –قـــال حممـــود : "مث قـــال الرتمـــذي

غريـــ , والقســـطنطينية هـــ  مدينـــة الـــروم, تفـــتح عنـــد خـــروج الـــدجال, والقســـطنطينية قـــد 
 ."(4)فتح  يف زمان بعض أصحاب النب 

بعــث إليهــا  ســطنطينية   تفــتح يف عصــر الصــحابة؛ فــإن معاويــة والصــحيح أن الق
ابنه يزيد يف جي  فيهم أبو أيوب األنصاري, و  يتم مم فتحهـا, مث حاصـرها مسـلمة بـن 

 .(1), ول نه صاحل أهلها على بناء مسجد هبا اعبد امللك, و  تفتح أيضً 
أيـدي ال فـار, وسـتفتح  للقسطنطينية كـان بقتـال, مث هـ  اون حتـ  اوفتح الرتخ أيضً 

 . بذلك الصادا املصدوا  اأخريً  افتحً 
فتح القسطنطينية املبشـر بـه يف احلـديث سـي ون يف مسـتقبل قريـ  : "قال أ د شاكر
, وهــو الفــتح الصــحيح مــا حــني يعــود املســلمون إىل ديــنهم الــذي أو بعيــد يعلمــه اهلل 

للفـتح األعظـم,  ا؛ فإنـه كـان  هيـدً أعر وا عنه, وأما فتح الرتخ الذي كان قبل عصـرنا هـذا
مث هـــ  قـــد خرجـــ  بعـــد ذلـــك مـــن أيـــدي املســـلمني, منـــذ أعلنـــ  ح ـــومتهم هنـــاخ أاـــا 
ح ومـــة غـــري إســـالمية وغـــري دينيـــة, وعاهـــدت ال فـــار أعـــداء ا ســـالم, وح مـــ  أمتهـــا 

 بيح ام القوانني الوثنية ال افرة, وسيعود الفتح ا سالم  ما إن شاء اهلل 

                                                 
 (.9/163), باب  ما جاء يف عالمات خروج الدجال, "جامم الرتمذي(  "4)
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/91" )النهاية يف الفنت واملالحم: "انظر( 1)
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 ."(4)رسول اهلل كما بشر به 

 : ِرو  القحطاني -35
يف آخر الزمان خيرج رجل من قحطان, تدين له الناس بالطاعة, وهتمم عليه, وذلك  

 .عند تغري الزمان, ومذا ذكره ا مام البخاري يف باب تغري الزمان
ال تقـــــوم : "قــــال أن رســـــول اهلل  روى ا مــــام أ ــــد والشـــــيخان عــــن أيب هريــــرة 

 .(1)" خيرج رجل من قحطان يسوا الناس بعصاه حىت السَّاعة
كناية عن استقامة الناس, وانعقادهم إليه, " يسوا الناس بعصاه: "قوله: "قال القراب

لطـاعتهم لـه, واسـتيالله علـيهم؛  واتفقاهم عليه, و  يرد نفس العصا, وإ ا  رب هبـا مـثاًل 
 .(9)" على خشونته عليهم, وعنفه هبم إال أن يف ذكرها دلياًل 

نعم؛ سوقه الناس بعصاه كناية عن ااعة الناس له, ور وخهم ألمره؛ إال أن ما : قل 
أشار إليه القراب من خشونته عليهم ليس بالنسبة للجميم؛ كما يظهر من كالمه, بل إ ا 
يقسو على أهل املعصية منهم, فهو رجل صاحل, حي ـم بالعـدل, ويؤيـد ذلـك مـا نقلـه ابـن 

 حجر 

                                                 
 .وحتقيحم الشيحم أ؛مد شاكر , اختصار(1/119" )عمدة التفسري عن ابن كثري"حاشية ( 4)
. احلســـيين عبـــد اجمليـــد هاشـــم. , شـــرا أ ـــد شـــاكر, أ ـــه وأكملـــه د(6961ا( )449/ 43" )مســـند أ ـــد( "1)

صـحيح ", و(مـم الفـتح -49/09), كتاب الفـنت, بـاب تغـري الزمـان حـىت تعبـد األوثـان, "صحيح البخاري"و
 (.ويمم شرا النو  -43/99), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "مسلم

 (.991ص" )التذكرة( "9)
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أنه روى من وجه قوي عن عبد اهلل بن عمـرو أنـه ذكـر اطلفـاء,  (4)اد عن نعيم بن  
 ".ورجل من قحطان: "مث قال

ورجـل مـن قحطـان, كلهـم : "ما أخرجه بسند جيد عـن ابـن عبـاس أنـه قـال فيـه اوأيضً 
 .(1)" صاحل

وملـــا حـــدث عبـــد اهلل بـــن عمـــرو بـــن العـــاص ر ـــ  اهلل عنهمـــا بينـــه ســـي ون ملـــك مـــن 
أمــا بعــد؛ فإنــه : , فقــام, فــيثي علــى اهلل مبــا هــو أهلــه, مث قــال قحطــان؛ غضــ  معاويــة

مــن م يتحــدثون بيحاديــث ليســ  يف كتــاب اهلل, وال تــؤثر عــن رســول اهلل  بلغــين أن رجــااًل 
 فيولئك جهال م, فإياكم واألمات اليت تضل أهلها؛ فإت مسع  رسول اهلل , يقول :
رواه ". ال كبه اهلل على وجهه؛ ما أقاموا الدينإن هذا األمر يف قري , ال يعاديهم أحد؛ إ"

 .(9)البخاري 
 وإ ا أن ر معاوية خشية أنة يظن أحد أن اطالفة هوز يف غري 

                                                 
نعيم بن  اد اطزاع , من احلفاظ ال بار, روى عنه البخاري مقرونًا, وروى لـه مسـلم يف املقدمـة, وأصـحاب ( 4)

, و ـــعفه "صـــدوا: "الســـنن  إال النســـال , وثقـــه ا مـــام أ ـــد, وحيـــىي بـــن معـــني, والعجلـــ , وقـــال أبـــو حـــا 
, "صـدوا خيطـئ كثـريًا: ", وقـال ابـن حجـر"عالم علـى لـني يف حديثـهأحد األلمة األ: "النسال , وقال الذهب

كن  جهمًيا, فلذلك عرف  كالمهم فلما الب  احلديث علم  أن مـبمم : "ونقل الذهب عن نعيم أنه قال
 .ر ه اهلل(هـ113), تويف سنة "إىل التعطيل

" هتـــذي  التهـــذي ", و(104 -1/190" )ميـــزان االعتـــدال", و(114 -1/143" )تـــذكرة احلفـــاظ: "انظـــر 
, (110ص" )هـــدى الســـاري مقدمـــة فـــتح البـــاري", و(1/941" )تقريـــ  التهـــذي ", و(44/113-199)
 (.149ص" )خالصة تذهي  هتذي  ال مال"و

 (.9/191" )فتح الباري( "1)
 (.199 -9/191), كتاب املناق , باب مناق  قري , "صحيح البخاري( "9)
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ما : "  ين ر خروج القحطات؛ فإن يف حديث معاوية قوله قري , مم أن معاوية 
هـذا؛ فـإن النـاس  , فإذا   يقيموا الدين؛ خرج األمر من أيديهم, وقد حصـل"أقاموا الدين

  يزالوا يف ااعة قري  إىل أن  عف  س هم بالدين, فضعف أمرهم, وتالشـى, وانتقـل 
 .(4)امللك إىل غريهم 

؛ فــإن القحطـــات مــن األحـــرار؛ ألنــه نســـبه إىل (1)وهــذا القحطــات لـــيس هــو امهجـــاه 
وأمــا  ,(9)قحطــان الــذي تنتهــ  أنســاب أهــل الــيمن مــن  ــري وكنــدة و ــدان وغــريهم إليــه 

 .امهجاه؛ فهو من املواي
ال : "قـــال رســـول اهلل : ؛ قـــالويؤيـــد ذلـــك مـــا رواه ا مـــام أ ـــد عـــن أيب هريـــرة 

 .(1)" جهجاه: يذه  الليل والنهار حىت  لك رجل من املواي؛ يقال له

 :قتال اليهود -30 
 ومنهـــا قتـــال املســــلمني لليهـــود يف آخـــر الزمــــان, وذلـــك أن اليهـــود ي ونــــون مـــن جنــــد

يـا : , حىت يقـول الشـجر واحلجـرالدجال, فيقاتلهم املسلمون الذين هم جند عيسى 
 .هذا يهودي ورال , تعال فاقتله! يا عبد اهلل! مسلم

                                                 
 (.49/441" )فتح الباري: "انظر( 4)
ولعــل هــذا الرجــل القحطــات هــو الرجــل الــذي يقــال لــه (: "999ص" )التــذكرة"خالفًــا للقــراب؛ فإنــه قــال يف ( 1)

 ".امهجاه
 (.49/03و 9/111" )فتح الباري: "انظر( 9)
إســناده صــحيح, واحلــديث يف : ", شــرا وتعليــحم أ ــد شــاكر, وقــال(3919ا( )49/419" )مســند أ ــد( "1)

 ".من املواي: "ن لفظةبدو ( 43/99")صحيح مسلم 
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, وانتصــروا علــيهم, وأجلــوهم مــن جزيــرة وقــد قاتــل املســلمون اليهــود مــن زمــن النــب 
زيرة العـرب, حـىت ال أدع ألخرجن اليهود والنصارى من ج: "لقول النب  العرب؛ امتثااًل 

 .(4)" اإال مسلمً 
ــــال الــــذي هــــو مــــن أشــــراط  ــــال لــــيس هــــو القت ــــاعةول ــــن هــــذا القت , وجــــاءت بــــه السَّ

أخ  أن املسلمني سيقاتلوام إذا خرج الدجال, ونزل  األحاديث الصحيحة؛ فإن النب 
 .عيسى 

يـــوم   يف خطبـــة النـــب  اـــوياًل  احـــديثً  روى ا مـــام أ ـــد عـــن مســـرة بـــن جنـــدب 
وإنـــه حيصـــر املـــؤمنني يف بيــــ  (: "وفيـــه أنـــه ذكـــر الــــدجال, فقـــال... )كســـف  الشـــمس 

, مث يهل ـه اهلل تبـارخ وتعـاىل وجنـوده حـىت أن جـذم احلـال  اشـديدً  املقدس, فيزلزلون زلـزااًل 
: أو قـال –لينادي  –وأصل الشجرة : (1)أصل احلال , وقال حسن األشي  : أو قال –

تعــال  –هــذا كــافر : أو قــال –هــذا يهــودي  –يــا مســلم : قــال أو –! يــا مــؤمن -: يقــول
 ".فاقتله

يتفــاقم شــياا يف أنفســ م, وتســيلون  اولــن ي ــون ذلــك كــذلك حــىت تــروا أمــورً : "قــال
 .(9)" ؟اهل كان نبي م ذكر ل م منها ذكرً : بين م

ـــاعةال تقـــوم : "؛ قـــالعـــن رســـول اهلل  وروى الشـــيخان عـــن أيب هريـــرة  حـــىت  السَّ
املسلمون اليهود, فيقتلهم املسلمون, حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجـر والشـجر, يقاتل 

 يا ! يا مسلم : فيقول احلجر أو الشجر

                                                 
 (.مم شرا النووي -41/61),  كتاب امهاد والسري, باب إجالء اليهود من احلجاز, "صحيح مسلم( "4)
هـو أبـو علـ  احلسـن بـن موسـى األشـي  البغـدادي الثقـة, قا ـ  ا سـتان واملوصـل و ـص, روى عنـه ا مـام ( 1)

 (.1/919" )هتذي  التهذي : "انظر. أ د, وتويف سنة مثان أو تسم أو عشر ومئتني ر ه اهلل
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال – 1/49" )مسند ا مام أ د( "9)

 (.9/944" )فتح الباري". "إسناده حسن: "قال ابن حجر
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" ؛ فإنـه مـن شـجر اليهـود(4)هذا يهـودي خلفـ , فتعـال, فاقتلـه؛ إال الغرقـد ! عبد اهلل 
 .وهذا لفظ مسلم. (1)

جر وحنوه حقيقـة, وذلـك ألن والذي يظهر من سياا األحاديث أن كالم احلجر والش
حــدوث ت لــم اممــادات ثابــ  يف غــري أحاديــث قتــال اليهــود, وقــد ســبحم أن أفــردت مــذا 

 .السَّاعةبه؛ ألنه من عالمات  اخاصً  امبحثً 
وإذا كانـ  اممــادات تـت لم يف ذلــك الوقـ ؛ فــال داعـ  حلمــل كـالم الشــجر واحلجــر 

فإنــه لــيس هنــاخ دليــل يوجــ   ــل ؛ (9)علــى اجملــاز؛ كمــا ذهــ  إىل ذلــك بعــض العلمــاء 
 :اللفظ على خالف حقيقته, ونطحم امماد قد ورد يف آيات من القرآن

 .[14: فصل ] {أَنَطَقَنا الل ُه ال ِذ  أَنَطَق ُكل  َشْيءٍ }: منها قوله تعاىل

َقُه   وَن َتْس   ِبيحَ }: وقولـــه َْ  {ٍْ ُهمَوِإْن ِم   ْن َش   ْيٍء ِإَّل  ُيَس   بُِّ  ِبَحْم   ِدِه َوَلِك   ْن َّل تَ 

 .[11: ا سراء]
, ف ـان أكثـر خطبنـا رسـول اهلل : قـال وجاء يف احلديث عن أيب أمامـة البـاهل  

 خطبته عن الدجال, وحذرناه, فذكر خروجه, 

                                                 
". نـوع مـن شـجر الشـوخ, معـروف بـبالد املقـدس, وهنـاخ ي ـون قتـل الـدجال واليهـود: "؛ قال النووي(الغرقد( )4)

 (.43/11" )شرا مسلم"
, كتــاب "صــحيح مســلم", و(مــم الفــتح -9/449),  كتــاب امهــاد, بــاب قتــال اليهــود, "صــحيح البخــاري( "1)

 (.مم شرا النووي -11 -43/11)الفنت وأشراط الساعة 
لســـــيد ســــــابحم,  " العقالـــــد ا ســــــالمية"و(. 4/940" )هدايـــــة البــــــاري إىل ترتيـــــ  صــــــحيح البخـــــاري: "انظـــــر( 9)

 .اممادات من شجر وحجر حقيقة , واختار ابن حجر أن نطحم(11ص)
 (.9/944" )فتح الباري: "انظر 
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افتحــوا البــاب, فيفــتح, ووراءه : قــال عيســى : "لقتلــه, وفيــه مث نــزول عيســى 
, فـــإذا نظـــر إليـــه (4)الـــدجال, معـــه ســـبعون ألـــف يهـــودي؛ كلهـــم ذو ســـيف حملـــىً  وســـاج 

إن ي فيـك : , ويقول عيسـى االدجال؛ ذاب كما يذوب امللح يف املاء, وينطلحم هاربً 
 ربة لن تسبقين هبا, فيذكره عنـد بـاب اللـد الشـرق , فيقتلـه, فيهـزم اهلل اليهـود, فـال يبقـى 
 ش ء مما خلحم اهلل يتوارى به يهودي إال أنطحم اهلل ذلك الش ء؛ ال حجـر, وال شـجر, وال

 .(1)" حال , وال دابة؛ إال الغرقدة, فإاا من شجرهم ال تنطحم
 .فاحلديث فيه التصريح بنطحم اممادات

؛ فإن استثناء شـجر الغرقـد مـن اممـادات ب واـا ال تـ  عـن اليهـود؛ ألاـا مـن اوأيضً 
على أنه نطحم حقيق , ولـو كـان املـراد بنطـحم اممـادات اجملـاز؛ ملـا كـان مـذا  يدلُّ شجرهم, 

 .ستثناء معياال
ولو  لنا كالم اممادات على اجملـاز؛   ي ـن ذلـك بـاألمر اطـارا يف قتـال اليهـود يف 
ـــذين قـــاتلهم  آخـــر الزمـــان, وكانـــ   هـــز تهم أمـــام املســـلمني كهز ـــة غـــريهم مـــن ال فـــار ال
املســلمون وظهــروا علــيهم, و  يــرد يف قتــامم مثــل مــا ورد يف قتــال اليهــود مــن الداللــة علــى 

  (9)تبئاملخ

                                                 
 .الطيلسان األخضر: الطيلسان املقور, وقيل: هو الطيلسان الضخم الغليظ, وقيل(: الساج( )4)
 (.949 -1/941" )لسان العرب: "انظر 
 (.1400ا( )4999 -1/4916" )سنن ابن ماجه( "1)
, وأصــله عنــد أيب داود, وحنــوه يف حــديث مســرة عنــد أ ــد بإســناد أخرجــه ابــن ماجــه مطــواًل : "قــال ابــن حجــر 

 (.9/944" )فتح الباري". "حسن, وأخرجه ابن منده يف كتاب ا  ان من حديث حذيفة بإسناد صحيح
 (.993 -4/990" )إحتاف امماعة: "انظر( 9)
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بنطــحم اممــادات, فــإذا ال حظنــا أن احلــديث يف أمــر مســتغرب ي ــون آخــر الزمــان هــو 
عــن  ا؛ دل ذلـك علــى أن النطـحم يف قتـال اليهــود حقيقـ , ولــيس جمـازً السَّــاعةمـن عالمـات 

 .ان شافهم أمام املسلمني, وعدم قدرهتم على الدفاع عن أنفسهم؛ كما قيل, واهلل أعلم

 :رها ثم ِرابها آِر الزماننَي المدينة لشرا -33
علــى ســـ ي املدينــة, ورغــ  يف ذلــك, وأخـــ  أنــه ال خيــرج أحــد منهـــا  حــث النــب 

 .رغبة عنها إال أخلف اهلل فيها من هو خري منه
نف  املدينة طبثها, وهم شرار النـاس؛ كمـا ينفـ  ال ـري  السَّاعةوأخ  أن من عالمات 

 .خبث احلديد
يــيه علــى النــاس زمــان : "قــال أن رســول اهلل  رة روى ا مــام مســلم عــن أيب هريــ

يدعو الرجـل ابـن عمـه وقريبـه هلـم إىل الرخـاء, هلـم إىل الرخـاء, واملدينـة خـري مـم لـو كـانوا 
منه,  ايعلمون, والذي نفس  بيده؛ ال خيرج منهم أحد رغبة عنها؛ إال أخلف اهلل فيها خريً 

ــاعةأال إن املدينــة كــال ري خيــرج اطبيــث, ال تقــوم  حــىت تنفــ  املدينــة شــرارها كمــا ينفــ   السَّ
 .(4)" ال ري خبث احلديد

, ألنـه   ي ــن يصــ  وقـد  ــل القا ـ  عيــاد نفـ  املدينــة طبثهـا علــى زمـن النــب 
على امجرة واملقام يف املدينـة إال مـن كـان ثابـ  ا   ـان, وأمـا املنـافقون وجهلـة األعـراب؛ 

 .لها, وال حيتسبون من األجر يف ذلكفال يص ون على شدة املدينة وألوا
 و له النووي على زمن الدجال, واستبعد ما اختاره القا   

                                                 
 (.مم شرا النووي – 6/419), كتاب احله, باب املدينة تنف  خبثها وتسمى اابة وايبة, "صحيح مسلم( "4)
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 .(4)عياد, وذكر أنه حيتمل أن ي ون ذلك يف أزمان متفرا 
 :من الزمنني وذكر احلافظ ابن حجر أنه حيتمل أن ي ون املراد كاًل 

جـاء أعـرايب إىل : جـابر ؛ بدليل قصة األعرايب؛ كمـا يف البخـاري عـن زمن النب 
. فـي ؛ ثـالث مـرار. أقلـين: , فقـالا, فبايعه علـى ا سـالم, فجـاء مـن الغـد حمموًمـالنب 
 .(1)" املدينة كال ري, تنف  خبثها, وينصح ايبها: "فقال

أنـه ذكـر  عـن النـب  والزمن الثات زمن الدجال؛ كما يف حديث أنس بن مالك 
دينـــة بيهلهـــا ثـــالث رجفـــات, فيخـــرج اهلل إليـــه كـــل كـــافر مث ترجـــف امل: "الـــدجال, مث قـــال

 .(9)رواه البخاري ". ومنافحم
مــن فضــالء الصــحابة قــد خرجــوا بعــد  اوأمــا مــا بــني ذلــك مــن األزمــان؛ فــال؛ فــإن كثــريً 

من املدينة؛ كمعاذ بن جبـل, وأيب عبيـدة, وابـن مسـعود, واالفـة, مث خـرج علـ ,  النب 
, وهــم مــن أايــ  اطلــحم, فــدل علــى أن املــراد باحلــديث والحــة, والــزبري, وعمــار, وغــريهم

, واملنـافحم [444: التوبة]:  تصيص ناس دون ناس, ووق  دون وق ؛ بدليل قوله تعاىل
 .(1)خبيث بال شك 

 وأما خروج الناس بال لية من املدينة؛ فذلك يف آخر الزمان, قرب 

                                                 
 (.6/411)للنووي " شرا صحيح مسلم: "انظر( 4)
 (.مم الفتح -1/69), كتاب  فضالل املدينة, باب املدينة تنف  اطبث, "صحيح البخاري(  "1)
 (.مم الفتح -1/61), كتاب فضالل املدينة, باب ال يدخل الدجال املدينة, "صحيح البخاري( "9)
 (.1/33) "فتح الباري: "انظر( 1)
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ـــاعةقيـــام  : يقـــول ول اهلل مسعـــ  رســـ: ؛ قـــال, ففـــ  احلـــديث عـــن أيب هريـــرة السَّ
 –يريـد عـوايف السـباع والطـري  -ترتكون املدينة على خـري مـا كانـ , ال يغشـاها إال العـوايف"

, حـىت اوآخر من حيشر راعيان من مزينة, يريدان املدينة, ينعقان بغنمهما, فيجـدااا وحًشـ
 .رواه البخاري. (4)" إذا بلغا ثنية الوداع؛ خرا على وجوههما

لتـــرتكن املدينـــة علـــى : "قـــال أن رســـول اهلل  عـــن أيب هريـــرة وروى ا مـــام مالـــك 
ــــذل , فيغــــذى  ــــدخل ال لــــ  أو ال , علــــى بعــــض ســــواري (1)أحســــن مــــا كانــــ , حــــىت ي

: للعـوايف: "فلمـن الثمـار ذلـك الزمـان؟ قـال! يا رسول اهلل: فقالوا". املسجد, أو على املن 
 .(9)" الطري والسباع

نـة ت ـون باقيـة عـامرًة أيـام الـدجال, مث ت ـون كـذلك واملقصود أن املدي: "فال ابن كثري
يف زمان عيسى  بن مرمي رسول اهلل عليه الصالة والسالم, حىت ت ون وفاته هبـا, مث تـرب 

 .(1)" بعد ذلك
 مسع  رسول اهلل : أخ ت عمر بن اططاب؛ قال: ؛ قالمث ذكر حديث جابر 

لقـد كـان يف هـذا حا ـر مـن املسـلمني  : نليسرين الراك  جبنبات املدينة, مث ليقول: "يقول
 رواه ا مام ". كثري

                                                 
 (.مم الفتح -64, 1/36), كتاب فضالل املدينة, باب من رغ  عن املدينة, "صحيح البخاري( "4)
 . غذي ببوله إذا ألقاه دفعة دفعة: يقال. يبول عليها: ؛ أي(يغذى( )1)
 (.9/910" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
عيسى البايب احللب, دار إحيـاء .د عبد الباق , طلإلمام مالك, تصحيح وتريه حممد فؤا( 1/333" )املواي( "9)

 .ال ت  العربية
رواه حباعــة مــن الثقــات خــارج : ", وقــال1/64" )فــتح البــاري"واحلــديث استشــهد بــه احلــافظ ابــن حجــر يف  

 ".املواي
 .اه الزيين. , حتقيحم د(4/410" )الفنت واملالحم/ النهاية( "1)
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 .(4)أ د 
روى عمــر بــن شــبة بإســناد صــحيح عــن عــوف بــن مالــك؛ : "وقــال احلــافظ ابــن حجــر

أمــا واهلل ليــدعنها أهلهــا مذللــة : املســجد, مث نظــر إلينــان فقــال دخــل رســول اهلل : قــال
 ".والسباع للعوايف, أتدرون ما العوايف؟ الطري اأربعني عامً 

 .(1)" اوهذا   يقم قطعً : "مث قال ابن حجر
فدل هذا على أن خروج الناس من املدينـة بال ليـة ي ـون يف آخـر الزمـان, بعـد خـروج 
الــدجال, ونـــزول عيســى ابـــن مـــرمي, وحيتمــل أن ي ـــون ذلــك عنـــد خـــروج النــار الـــيت حتشـــر 

, فلـيس بعـدها السَّـاعةقيـام  علـى الدالَـّة, وأول العالمـات السَّـاعةالناس, وه  آخر أشراط 
 .السَّاعةإال 

وآخـر : "ويؤيد ذلك كـون آخـر مـن حيشـر ي ـون منهـا؛ كمـا يف حـديث أيب هريـرة 
: ؛ أي(9)" امن حيشـر راعيـان مـن مزينـة, يريـدان املدينـة, ينعقـان بغنمهمـا, فيجـدااا وحًشـ

 .خالية من الناس, أو أن الوحوش قد س نتها, واهلل أعلم

ْمنين بعث الري  -33  :الطيبة لقبآ أرواح الم
ـــريح الطيبـــة لقـــبض أرواا املـــؤمنينن فـــال يبقـــى علـــى ظهـــر األرد مـــن  ومنهـــا هبـــوب ال

 .السَّاعةويبقى شرار الناس, وعليهم تقوم . اهلل, اهلل: يقول
 وقد جاء يف صفة هذه الريح أاا ألني من احلرير, ولعل ذلك من 

                                                 
 ".إسناده صحيح: "شرا وتعليحم أ د شاكر, وقال (411ا( )4/411" )مسند ا مام أ د( "4)
 (.1/64" )فتح الباري( "1)
 (.مم الفتح -64 – 1/36), كتاب فضالل املدينة, باب من رغ  عن املدينة, "صحيح البخاري( "9)
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 .مان املل ء بالفنت والشرورإكرام اهلل لعباده املؤمنني يف ذلك الز  
وخروج  جاء يف حديث النواس بن مسعان الطويل يف قصة الدجال ونزول عيسى 

ايبة, فتيخذهم حت  آبااهم, فتقبض روا كل مؤمن  اإذ بعث اهلل رحيً : "ييجوج وميجوج
 .(4)" السَّاعةوكل مسلم, ويبقى شرار الناس؛ يتهارجون فيها هتارج احلمر, فعليهم تقوم 

خيـرج : "قال رسول اهلل : وى مسلم عن عبد اهلل بن عمرو ر   اهلل عنهما؛ قالور 
فيبعـــث اهلل عيســـى بـــن مـــرمي كينـــه عـــروة بـــن مســـعود, (: فـــذكر احلـــديث, وفيـــه.. )الـــدجال

باردة  افيطلبه, فيهل ه, مث   ث الناس سبم سنني ليس بني اثنني عداوة, مث يرسل اهلل رحيً 
ى وجـه األرد أحـد يف قلبـه مثقـال ذرة مـن خـري أو إ ـان إال من قبل الشام, فال يبقى علـ

 .(1)" قبضته, حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل لدخلته عليه حىت تقبضه
, وقتلــــه األحاديــــث أن ظهـــور هــــذه الــــريح ي ــــون بعـــد نــــزول عيســــى  دلَّــــ فقـــد 

 .الدجال, وهالخ ييجوج وميجوج
غرهبـا, وبعـد ظهـور الدابـة, وسـالر ؛ فإن ظهورها ي ون بعد الوع الشمس من ماوأيضً 

 .(9)اويات العظام
 .السَّاعةمن قيام  اوعلى هذا؛ فظهورها قري  جدً 

ال تزال االفة من أميت؛ يقاتلون : "وال يتعارد أحاديث ظهور هذه الريح مم حديث
 : , ويف رواية(1)" على احلحم, ظاهرين إىل يوم القيامة

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/04), باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "4)
 (.مم شرا النووي -09 -43/01)اب ذكر الدجال, , كتاب الفنت وأشراط الساعة, ب"صحيح مسلم( "1)
 (.9/140" )فيض القدير: "انظر( 9)
 (.مم شرا النووي -1/469), كتاب ا  ان, باب نزول عيسى بن مرمي حاكًما, "صحيح مسلم( "1)
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؛ فـإن (4)" , حىت يـيه أمـر اهلل وهـم كـذلكظاهرين على احلحم, ال يضرهم من خذمم"
املعي أام ال يزالون على احلحم حىت تقبضهم هـذه الـريح اللينـة قـرب القيامـة, وي ـون املـراد 

 .(1)وهو هبوب تلك الريح ( أمر اهلل)بـ
 .وجاء يف حديث عبد اله بن عمرو أن ظهور هذه الريح ي ون من الشام كما سبحم

إن اهلل يبعـــث : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالريــرة وجــاء يف حــديث آخــر عــن أيب ه
؛ إال قبضـته امن اليمن, ألـني مـن احلريـر, فـال تـدع أحـدً  ارحيً  " يف قلبـه مثقـال ذرة مـن إ ـان 
(9). 

 :ويحاب عن هذا بوجهين
 .شامية, و انية: حيتمل أاما رحيان -4
 .وحيتمل أن مبدأها من أحد ا قليمني, مث تصل اوخر, وتنتشر عنده -1

 .(1) أعلم واهلل

 :استحالل البي  احلرام, وهدم ال عبة -10
 , فإذا (1)ال يستحل البي  احلرام إال أهله, وأهله هم املسلمون 

                                                 
مم شرا  -49/91), "ال تزال االفة من أميت ظاهرين: ", كتاب ا مارة, باب قوله "صحيح مسلم( "4)

 (.النووي
 (.31و 49/46" )فتح الباري", و(1/491" )شرا النووي ملسلم: "انظر( 1)
 (.مم شرا النووي -1/491), باب يف الريح اليت ت ون قرب القيامة, "صحيح مسلم( "9)
للشــيحم حممــد ســالمة ( 36 -33ص" )أشــراط الســاعة وأســرارها: ", وانظــر(1/491" )شــرا النــووي ملســلم ( "1)

 ., القاهرة(هـ4144)م, عام ج , ابم مطبعة التقد
 (.9/191" )فتح الباري: "انظر( 1)
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ذو : اســـــتحلوه؛ فإنـــــه يصـــــيبهم امـــــالخ, مث خيـــــرج رجـــــل مـــــن أهـــــل احلبشـــــة؛ يقـــــال لـــــه
سوهتا, , ويسلبها حليتها, ويردها من كاحجرً  االسويقتني, فيخرب ال عبة, وينقضها حجرً 

اهلل, اهلل, ولـــذلك ال يعمـــر : وذلــك يف آخـــر الزمــان, حـــني ال يبقــى يف األرد أحـــد يقــول
 .؛ كما جاءت بذلك األحاديث الصحيحةاالبي  بعد هدمه أبدً 

مسع  أبا هريرة خي  أبا قتادة أن : روى ا مام أ د بسنده عن سعيد بن مسعان؛ قال
ن واملقـام, ولـن يسـتحل البيـ  إال أهلـه, فـإذا يبايم لرجل مـا بـني الـرك: "قال رسول اهلل 

, اال يعمر بعده أبدً  ااستحله؛ فال يسيل عن هل ة العرب, مث تيه احلبشة, فيخربونه خرابً 
 .(4)" وهم الذين يستخرجون كنزه

خيـــــرب ال عبـــــة ذو : "يقـــــول مسعـــــ  رســـــول اهلل : وعـــــن عبـــــد اهلل بـــــن عمـــــر؛ قـــــال
: يتهـــا, ويردهـــا مـــن كســـوهتا, ول ـــيت أنظـــر إليـــهمـــن احلبشـــة, ويســـلبها حل (1)الســـويقتني 

 , يضرب عليها مبسحاته (1), أفيدع (9)أصيلم 

                                                 
 ".إسناده صحيح: ", شرا وتعليحم أ د شاكر, وقال(41/91" )مسند ا مام أ د( "4)
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/419" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر". هذا إسناد جيد قوي: "وقال ابن كثري 
: انظر". صحيح, ورجاله ثقات رجال الصحيحني؛ غري سعيد بن مسعان, وهو ثقةهذا إسناد : "وقال األلبات 

 (.106ا( )1/414م" )سلسلة األحاديث الصحيحة"
تصغري الساا, وه  مؤنثة, فلذلك ظهرت التاء يف تصغريها, وإ ـا صـغر السـاا؛ ألن : السويقة(: السويقتني( )1)

 (.1/119" )ة يف غري  احلديث واألثرالنهاي. "الغال  على سوا  احلبشة الدقة واحلموشة
 .تصغري أصلم, وهو الذي احنسر الشعر عن رأسه(: أصيلم( )9)
 (.9/10)البن األثري " النهاية: "انظر 
تصغري أفـدع, والفـدع بالتحريـك زيـ  بـني القـدم وبـني عظـم السـاا, وكـذلك ي ـون يف اليـد, وهـو أن (: أفيدع( )1)

 . تزول املفاصل عن أماكنها
 (.9/114)البن األثري " النهاية" :انظر 
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 .(4)رواه أ د ". ومعوله
خيـــرب : "قـــال رســـول اهلل : ؛ قـــالوروى ا مـــام أ ـــد والشـــيخان عـــن أيب هريـــرة 

 .(1)" ال عبة ذو السويقتني من احلبشة
: قـال باس ر   اهلل عنهمـا عـن النـب عن ابن ع اوروى ا مام أ د والبخاري أيضً 

 .(1)" ال عبة: يعين احجرً  ا, ينقضها حجرً (9)أسود, أفحه : كيت أنظر إليه"
يف آخـــر الزمـــان : " قـــال رســـول اهلل : ؛ قـــال وروى ا مـــام أ ـــد عـــن أيب هريـــرة 

 .(1)" فيهدمها -: حسب  أنه قال: قال –يظهر ذو السويقتني على ال عبة 

                                                 
 ".إسناده صحيح: ", شرا وتعليحم أ د شاكر, وقال(0419ا( )41 -41/41" )مسند أ د( "4)
احلســيين عبــد اجمليــد هاشــم, . , شــرا وتعليــحم أ ــد شــاكر, أكملــه د(6961ا( )43/449" )مســند أ ــد( "1)

,  "صـــحيح مســـلم", و(شـــرا الفـــتحمـــم  -9/194),كتـــاب احلـــه, بـــاب هـــدم ال عبـــة, "صـــحيح البخـــاري"و
 (.مم شرا النووي -43/91)كتاب الفنت وأشراط الساعة, 

 ".تدات صدور قدميه, وتباعد عقباه: فحه يف مشيته؛ أي": "القاموس"يف  (: أفحه( )9)
 .تباعد ما بني الفخذين: الفحه: "وقال ابن األثري 
 (.9/141" )النهاية", و(9/141" )ترتي  القاموس: "انظر 
, كتـاب احلـه, "صحيح البخـاري"شرا أ د شاكر, و( 1444ا( )949 -9/941"  )مسند ا مام أ د( "1)

 (.مم شرا النووي -9/194)باب هدم ال عبة, 
 "إسناده صحيح: ", شرا أ د شاكر, قال(3434( )41/110" )مسند ا مام أ د( "1)
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 اَأَولَ   ْم يَ    َرْوا أَن    ا َجَعْلنَ   ا َحَرًم   }: هـــذه األحاديـــث تـــالف قولـــه تعـــاىل إن: فـــإن قيـــل

, واهلل تعاىل قد حبس عن م ة الفيـل, و    ـن أصـحابه مـن [90: العن بوت] {اآِمنً 
تريــ  ال عبــة, و  ت ــن إذ ذاخ قبلــة, ف يــف يســل  عليهــا احلبشــة بعــد أن صــارت قبلــة 

 !للمسلمني؟
, حـني السَّاعةإن خراب ال عبة يقم يف آخر الزمان, قرب قيام ": عن ذلك اقيل جوابً 

اهلل, اهلل, ومـــذا جـــاء يف روايـــة ا مـــام أ ـــد الســـابقة عـــن : ال يبقـــى يف األرد أحـــد يقـــول
 ., فهو حرم آمن؛ ما   يستحله أهله"اال يعمر بعده أبدً : "سعيد بن مسعان قوله 
 .املذكور فيهاعلى استمرار األمن  يدلُّ وليس يف اوية ما 

يف  (4)وقــد حــدث القتــال يف م ــة مــرات عديــدة, وأعظــم ذلــك مــا وقــم مــن القرامطــة 
القرن الرابم امجري, حيـث قتلـوا املسـلمني يف املطـاف, وقلعـوا احلجـر األسـود, و لـوه إىل 

ل،يـة ال ر ـة؛  ابالدهم, مث أعادوه بعد مـدة اويلـة, ومـم ذلـك   ي ـن مـا حـدث معارً ـ
 ا وقم بييدي املسلمني واملنتسبني إليهم, فهو مطابحم ملا جاء يف رواية ا مام ألن ذلك إ 

                                                 
قــرم , مــن أهـل ال وفــة, ومـذه الطالفــة اطبيثــة يف  االفــة مـن الباانيــة تنتســ  لرجـل امســه  ـدان(: القرامطـة( )4)

, حيـث هـاحبوا احلجـاج يـوم (هــ940)تارخيها الطويل املخزي أعمال شنيعة, ومن أعظمها ما وقم مـنهم سـنة 
الرتوية, واستباحوا أموامم ودماءهم, فقتلوا يف رحاب م ة وشـعاهبا ويف املسـجد احلـرام ويف جـوف ال عبـة مـن 

ا , وهدموا قبـة زمـزم, وقلعـوا بـاب ال عبـة, ونزعـوا كسـوهتا, وقلعـوا احلجـر األسـود, ونقلـوه إىل احلجاج خلًقا كثري 
 .بالدهم, وم ث عندهم اثنتان وعشرون سنة

 -44/494" )البدايــة والنهايــة"حتقيــحم عبــد الــر ن بــدوي, و( 49-41ص)للغــزاي " فضــالح الباانيــة: "انظــر 
لســـليمان الســـلوم , رســـالة مقمـــة لنيـــل ( 119 -111ص" )ديـــةالقرامطـــة وآرايهـــم االعتقا", ورســـالة (494

 (.هـ4144)درجة املاجستري بإشراف الشيحم حممد الغزاي, عام 
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, وسيقم أ د من أنه ال يستحل البي  احلرام إال أهله, فوقم ذلك كما أخ  النب 
 .(4)" ذلك آخر الزمان؛ ال يعمر مرة أخرى, حني ال يبقى على ظهر األرد مسلم

  

                                                 
 (.191 -9/194" )فتح الباري: "انظر( 4)
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 تمهيد

 :الكبرى الس اعةترتي  أشرأط : أوًَّل 
ــاعةيبــني ترتيــ  أشــراط  اصــرحيً  ا  أجــد نًصــ ال ــ ى حســ  وقوعهــا, وإ ــا جــاء  السَّ

ذكرهـا يف األحاديـث جمتمعـة بـدون ترتيـ , إذ كـان ترتيبهـا يف الـذكر ال يقتضـ  ترتيبهـا يف 
 .ال يقتض  الرتتي  الوقوع, فقد جاء العطف فيها بالواو, وذلك

 .ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها يف نص آخر
ول   يتبني هذا, فسيذكر  اذج من ذلك بذكر بعض األحاديـث الـيت تعر ـ  لـذكر 

 :األشراط ال  ى حبلة أو ذكر بعضها
علينـا  االـم النـب : ؛ قـالروى ا مام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفـاري  -4

إاـا لـن تقـوم حـىت تـرون : "قـال. السَّـاعةنـذكر : ؟ قـالوا"ما تذاكرون: "فقال وحنن نتذاكر,
, والدجال, والدابة, والوع الشمس من مغرهبا, ونزول الدُّخان: , فذكر"قبلها عشر آيات
خســــف باملشــــرا, وخســــف : , ويــــيجوج ومــــيجوج, وثالثــــة خســــوفعيســــى بــــن مــــرمي 

" رج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهمباملغرب, وخسف جبزيرة العرب, وآخر ذلك نار ت
(4). 

                                                 
 (.مم شرا النووي -13-43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "4)
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ـــاعةإن : "وروى مســـلم هـــذا احلـــديث عـــن حذيفـــة بـــن أســـيد بلفـــظ آخـــر, وهـــو ال  السَّ
خســــف باملشــــرا, وخســــف بــــاملغرب, وخســــف جبزيــــرة : ت ــــون حــــىت ت ــــون عشــــر آيــــات

, و الــــدجال, ودابـــة األرد, ويــــيجوج ومـــيجوج, والــــوع الشـــمس مــــن الـــدُّخانالعـــرب, و 
 ". ترج من قعرة عدن ترحل الناس مغرهبا, ونار
 .(4)" نزول عيسى بن مرمي: والعاشرة: "ويف رواية

 .فهذا حديث واحد عن صحايب واحد جاء بلفظني خمتلفني يف ترتي  األشراط
: ابــادروا باألعمــال ســتً : "قــال أن رســول اهلل   وروى مســلم عــن أيب هريــرة  -1

دجال, أو الدابة, أو اطاصة أحدكم, أو أمـر , أو الالدُّخانالوع الشمس من مغرهبا, أو 
 .(1)" العامة

الـدجال, : ابادروا باألعمـال سـتً : "وروى مسلم هذا احلديث عن أيب هريرة بلفظ آخر
 .(9)" , ودابة األرد, والوع الشمس من مغرهبا, وأمر العامة, وخويضة أحدكمالدُّخانو 

تلفــني يف ترتيــ  بعــض حــديث واحــد عــن صــحايب واحــد جــاء بلفظــني خم اوهــذا أيًضــ
ن علـى يـدالُّ , و ـا ال (الـواو)واألخـرى بــ( أو)األشراط ويف أداة العطـف, حيـث جـاء مـرة بــ

 .الرتتي 
والذي   ن معرفته هو ترتيـ  بعـض األشـراط مـن خـالل حـدوث بعضـها إثـر بعـض؛  

 كما ورد يف بعض الروايات؛ مثل ما جاء يف حديث 

                                                 
 .(مم شرا النووي -16 -43/13), "صحيح مسلم( "4)
مم شرا  -43/30), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب يف بقية من أحاديث الدجال, "صحيح مسلم( "1)

 (.النووي
(9 ) 
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فيمــا بعــد إن شــاء اهلل تعــاىل, فقــد ذكــر فيــه  ؛ كمــا ســييه ذكــرهالنــواس بــن مسعــان 
خـروج الـدجال علـى النـاس, مث نـزول  بعض اويات مرتبـة؛ حسـ  وقوعهـا؛ فإنـه ذكـر أواًل 

, وذكـر دعـاءه علـيهم لقتله, مث خروج يـيجوج ومـيجوج يف زمـن عيسـى  عيسى 
 .بامالخ

ات كــذا, وكــذلك جــاء يف بعــض الروايــات أن أول اويــات كــذا, ويف بعضــها آخــر اويــ
يف هــذه األوليــة بــني العلمــاء, وهــذا االخــتالف موجــود يف  اومــم هــذا؛ فــإن هنــاخ اختالفًــ

جلـــس إىل : ؛ قـــال(4), فقـــد روى ا مـــام أ ـــد ومســـلم عـــن أيب زرعـــة عصـــر الصـــحابة 
مروان بن احل م باملدينة ثالثة نفر من املسلمني, فسمعوه وهو حيدث عن اويات أن أوما 

, قـد حفظـ  مـن رسـول اهلل ا  يقـل مـروان شـيئً : ال عبد اهلل بن عمـرالدجال, فق اخروجً 
  ًأنســــه بعــــد, مسعــــ  رســــول اهلل  احــــديث   الــــوع  اإن أول اويــــات خروًجــــ: "يقــــول

الشـمس مــن مغرهبــا, وخـروج الدابــة علــى النـاس  ــحى, وأيهمــا مـا كانــ  قبــل صــاحبتها؛ 
 .هذا لفظ مسلم". افاألخرى على إثرها قريبً 

وأظـــن أوالدهــــا : -وكـــان يقـــرأ ال تــــ  –قـــال عبــــد اهلل : "ام أ ـــد يف روايتــــهوزاد ا مـــ
 .(1)" الوع الشمس من مغرهبا اخروجً 

 نعم؛ حبم احلافظ ابن حجر بني أولية الدجال وأولية الوع 

                                                 
عبد الر ن بن عمرو بن جريـر بـن عبـد اهلل البجلـ  ال ـويف مـن علمـاء : وقيل. عبد اهلل: وقيل. امسه هرم: قيل( 4)

 .بد اهلل بن عمرو بن العاصالتابعني, رأى علًيا, وروى عن أيب هريرة ومعاوية وع
 (.41/66" )هتذي  التهذي : "انظر

ــــحم أ ــــد شــــاكر, و(9334ا( )444 -44/444" )مســــند أ ــــد( "1) ــــاب الفــــنت "صــــحيح مســــلم", حتقي , كت
 (.مم شرا النووي -03-43/00)ذكر الدجال, : وأشراط الساعة, باب
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الـذي يـرتجح مـن جممـوع األخبـار أن خـروج الـدجال أول : "الشمس من مغرهبا, فقال
حـوال العامـة يف معظـم األرد, وينتهـ  ذلـك مبـوت عيسـى اويات العظام املؤذنة بتغـري األ

  وأن الــوع الشــمس مــن املغــرب هــو أول اويــات العظــام املؤدنــة بتغــري أحــوال العــا ,
, ولعل خروج الدابة يقم يف ذلك اليوم الذي تطلم فيه السَّاعةالعلوي, وينته  ذلك بقيام 

 ".الشمس من املغرب
د الـــوع الشـــمس مـــن املغـــرب يغلـــحم بـــاب التوبـــة, واحل مـــة يف ذلـــك أنـــه عنـــ: "مث قـــال

للمقصــود مــن إغــالا بــاب التوبــة, وأول  فتخــرج الدابــة؛  يــز املــؤمن مــن ال ــافر؛ ت مــياًل 
 .(4)" النار اليت حتشر الناس السَّاعةاويات املؤذنة بقيام 

ويـرى احلـافظ ابـن كثـري أن خـروج الدابـة هـو أول اويـات األر ـية الـيت ليسـ  مبيلوفـة؛ 
 .ن الدابة اليت ت لم الناس وتعني املؤمن من ال افر أمر خمالف للعادة املستقرةفإ

 ., وذلك أول اويات السماويةاوأما الوع الشمس من مغرهبا, فهو أمر باهر جدً 
من السماء, وخروج يـيجوج ومـيجوج؛  أما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مرمي 

رهبا, وقبل ظهور الدابة؛ إال أاـم بشـر, فإام وإن كان ظهورهم قبل الوع الشمس من مغ
مشاهدهتم وأمثـامم مـن األمـور امليلوفـة؛ خبـالف ظهـور الدابـة والـوع الشـمس مـن مغرهبـا, 

 .(1)فهو ليس من األمور امليلوفة 

                                                 
 (.44/919" )فتح الباري( "4)
 .اه زيين. , حتقيحم د(493 -4/491"  )حمالفنت واملال/ النهاية: "انظر( 1)
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والذي يظهر أن املعول عليه ما ذه  إليـه ابـن حجـر؛ فـإن خـروج الـدجال مـن حيـث 
خروجــه يف حالتــه الــيت هــو عليهــا مــن حيــث كونــه  لــيس هــو اويــة, وإ ــا اويــة اكونــه بشــرً 

, ومـم ذلـك يــيمر السـماء أن  طـر, فتمطـر, واألرد أن تنبــ , فتنبـ , وي ـون معــه  ابشـرً 
 .؛ كما سييه يف ال الم على الدجالاكذا وكذا مما ليس ميلوفً 

 . فالدجال يف احلقيقة هو أول اويات األر ية اليت ليس  مبيلوفة
 :(4)وقال الطيب 

الــدجال, : ويــات أمــارات للســاعة, إمــا علــى قرهبــا, وإمــا علــى حصــوما, فمــن األولا"
, والـوع الشــمس مــن الــدُّخان: ومـن الثــات. ونـزول عيســى, ويـيجوج ومــيجوج,  واطســف
 .(1)" مغرهبا, وخروج الدابة, والنار اليت حتشر الناس

يــ  مــا انــدرج وهــذا ترتيــ  بــني حبلــة مــن اويــات وحبلــة أخــرى منهــا؛ دون تعــرد لرتت
حت  هاتني امملتني, مم أنه يظهـر ي أن الطيـب يـرى ترتيـ  اويـات حسـ  مـا ذكـره يف  

تقسـيم حسـن ودقيـحم؛ فإنـه إذا خـرج  –الـذي ذهـ  إليـه  –كل قسم؛ فـإن هـذا التقسـيم 
 القسم األول الدال على 

                                                 
ـــه عـــدة ( 4) ـــان, ول ـــد اهلل الطيـــب, مـــن علمـــاء احلـــديث والتفســـري والبي ـــدين احلســـن بـــن حممـــد بـــن عب هـــو شـــرف ال

 ., وغريها"اطالصة يف أصول احلديث", و"شرا ال شاف", و"شرا مش اة املصابيح: "مصنفات؛ منها
راج الدقالحم من القرآن والسنن, مقـباًل علـى نشـر العلـم, حسـن كان أية يف استخ: "قال فيه احلافظ ابن حجر

 .أهـ" املعتقد
 (.هـ019)تويف ر ه اهلل سنة 
ــــــه يف ــــــذه : "انظــــــر ترحبت ــــــون", و(493 -9/490" )شــــــذرات ال " األعــــــالم", و(4/014" )كشــــــف الظن

 .للزركل ( 1/119)
 (.919-44/911" )فتح الباري( "1)
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ــاعةقــرب  م, و  ي ــن ؛ كــان فيــه إيقــاظ للنــاس؛ ليتوبــوا ويرجعــوا إىل رهبــاشــديدً  اقربًــ السَّ
هنالــك  ييــز بــني املــؤمن وال ــافر, وهــذه العالمــات الــيت ذكرهــا يف القســم األول ســبحم أن 

 .ذكرت أنه جاء ترتيبها حس  وقوعها, وأ اف إ ليها اطسوفات, وذلك مناس  ما
فــإن النــاس يتميــزون إىل  – السَّــاعةالــدال علـى حصــول  –وأمـا إذا ظهــر القســم الثــات 

يصي  املؤمن كهيئة الزكام, وال افر ينتفحم  الدُّخانيه أنه عند ظهور مؤمن وكافر؛ كما سي
, مث تطلم الشمس من مغرهبا, فيقفل باب التوبة, فال ينفم ال افر إ انه, الدُّخانمن ذلك 

وال  التال  توبته, مث تظهر بعد ذلك الدابة, فتميز بني الناس, فيعرف ال افر من املؤمن؛ 
ال ـافر؛ كمـا سـييه ذكـر ذلـك, مث ي ـون آخـر ذلـك ظهـور النـار  ألاا تسم املؤمن وتطم

 .اليت حتشر الناس
ال  ى على هذا الرتتي  الذي ذكره الطيب؛  السَّاعةوقد جري  فيث ذكري ألشراط 

 .أقرب إىل الصواب, واهلل أعلم -يف نظري –ألنه 
ي ــون  عــن املهــدي؛ ألن ظهــوره حتــدث ُ وقبــل ذكــري مــذه العالمــات العشــر ال ــ ى 

مــذه العالمـــات, فهــو الـــذي يتمــم عليــه املؤمنـــون لقتــال الـــدجال, مث ينــزل عيســـى  اســابقً 
ويصل  خلفه؛ كما سييه ذكر ذلك إن شاء اهلل تعاىل ,. 

 :تتابم ظهور األشراط ال  ى: اثانيً 
ال ـ ى؛ تتابعـ  اويـات كتتـابم اطـرز يف النظـام, يتبـم  السَّـاعةإذا ظهر أول عالمـات 

 .ابعضً بعضها 
خـــروج اويـــات : "؛ قـــالعـــن النـــب  عـــن أيب هريـــرة " األوســـ "روى الطـــ ات يف 

 بعضها على إثر بعض, يتتابعن كما تتابم اطرز يف 
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 .(1)" (4)النظام
اويـات خـرزات : "قـال رسـول اهلل : وروى ا مام أ د عن عبد اهلل بن عمرو؛ قـال
 .(9)" اا بعضً منظومات يف سلك, فإن يقطم السلك؛ يتبم بعضه

ال ـ ى؛  السَّـاعةأن املراد هبذه اويـات هـ  عالمـات  –واهلل أعلم  –والذي يظهر ي 
 .اشديدً  اعلى تقارب ظهورها تقاربً  يدلُّ فإن ظاهر هذه األحاديث 

ال ــ ى؛ مــن بعــض  السَّـاعةويؤيـد ذلــك مــا سـبحم ذكــره يف ال ــالم علـى ترتيــ  أشــراط 
ات تظهــر يف زمــن متقــارب؛ فــإن أول العالمــات األحاديــث ذكــرت أن بعــض هــذه العالمــ

لقتلـــــه, مث ظهـــــور يـــــيجوج  ال ـــــ ى بعـــــد املهـــــدي ظهـــــور الـــــدجال, مث نـــــزول عيســـــى 
ففيمــا عهــد : "علــيهم, فــيهل هم هلل, مث قــال عيســى  ومــيجوج, ودعــاء عيســى 

 كاحلامل املتم اليت ال يدري أهلها مىت تفجؤهم    السَّاعةأن ذلك كذلك؛ فإن  إي ريب 

                                                 
 .خيطه(: سل ه)و. طرز وحنو االعقد من اموهر وا(: النظام( )4)

 (.44/144" )جامم األصول", و(1/06" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر
,  ورجالــه رجــال الصــحيح؛ غــري عبــد اهلل بــن أ ــد بــن حنبــل "األوســ "رواه الطــ ات يف : "قــال اميثمــ ( 1)

 (.0/994" )جممم الزوالد". "وداود الزهرات, وكالها ثقة
 (.9111ا( )9/444" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح": وقال األلبات

 ".إسناده صحيح: ", شرا  أ د شاكر, وقال(0414ا( )0 -41/9" )مسند أ د( "9)
 (.0/914" )جممم الزوالد". "رواه أ د, وفيه عل  بن زيد, وهو حسن احلديث: "وقال اميثم 
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 .(4)" اأو اارً  بوالدها لياًل 
 السَّـاعةوقيـام  ؛ فإن بـني مـوت عيسـى اشديدً  اقربً  السَّاعةوهذا دليل ع ىل قرب 

, الـــدُّخانشـــ ء مـــن العالمـــات ال ـــ ى؛ كطلـــوع الشـــمس مـــن مغريهـــا, وظهـــور الدابـــة, و 
؛ اعةالسَّ قبل قيام  اوخروج النار اليت حتشر الناس, فهذه العالمات تقم يف وق  قصري جدً 

 .مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه, واهلل أعلم
وقــد ثبــ  أن اويــات : "وقــد وجــدت مــا يؤيــد مــا ذكرتــه, فقــد قــال احلــافظ ابــن حجــر
 .(1)"العظام مثل السلك, إذا انقطم؛ تناثر اطرز بسرعة, وهو عند أ د

                                                 
, حتقيـــحم أ ـــد شـــاكر, (9119ا( )1/436- 464) مـــن حـــديث ابـــن مســـعود " مســـند ا مـــام أ ـــد( "4)

 ".إسناده صحيح: "وقال
 (.49/00" )فتح الباري( "1)
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 الَصل األول

  هدِ المَ 
بـه الـدين,  لـك سـبم سـنني,  ـأل  يف آخر الزمان خيـرج رجـل مـن أهـل البيـ  يؤيـد اهلل

, تــنعم األمــة يف عهــده نعمــة   تنعمهــا قــ ؛ تــرج اوظلًمــ اكمــا ملئــ  جــورً   األرد عــداًل 
 .األرد نباهتا, و طر السماء قطرها, ويعطى املال بغري عدد

يف زمانـــه ت ـــون الثمـــار كثـــرية, والـــزروع غزيـــرة, واملـــال وافـــر, : "قـــال ابـــن كثـــري ر ـــه اهلل
 .(4)" اهر, والدين قالم, والعدو راغم, واطري يف أيامه دالموالسلطان ق

َته*    :اسمه َو
, في ــون امســه , واســم أبيــه كاســم أيب النــب وهــذا الرجــل امســه كاســم رســول اهلل 

, مث مــن ولــد بــن عبــد اهلل, وهــو مــن ذريــة فاامــة بنــ  رســول اهلل  -أو أ ــد –حممــد 
 . احلسن بن عل  

                                                 
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/94" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
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وهــو حممــد بــن عبــد اهلل العلــوي الفــاام  احلســين : اهلل يف املهــديقــال ابــن كثــري ر ــه 
  "(4). 
 .(9), أقي األنف (1)أنه أجلى امبهة : وصفته الواردة 

 :مكان ِروجه* 
قـال : , قـالي ون ظهور املهدي من قبل املشرا, فقد جاء يف احلديث عن ثوبان 

ة, مث ال يصري إىل واحد منهم, مث يقتتل عند كنزكم ثالثة؛ كلهم ابن خليف: "رسول اهلل 
ال  امث ذكــر شــيئً ... )  يقتلــه قــوم تطلــم الرايــات الســود مــن قبــل املشــرا, فيقتلــون م قــتاًل 

 .(1)" على الثله؛ فإنه خليفة اهلل املهدي افإذا رأيتموه؛ فبايعوه, ولو حبوً (: أحفظه, فقال
ا الســياا كنــز ال عبــة, يقتتــل و املــراد بــال نز املــذكور يف هــذ: "قــال ابــن كثــري ر ــه اهلل

عنده لييخـذوه ثالثـة مـن أوالد اطلفـاء, حـىت ي ـون آخـر الزمـان, فيخـرج املهـدي, وي ـون 
ظهوره من بالد املشرا, ال من سـرداب سـامرا؛ كمـا يزعمـه جهلـة الرافضـة مـن أنـه موجـود 

ري من فيه اون, وهم ينتظرون خروجه يف آخر الزمان, فإن هذا نوع من امذيان, وقس  كب
اطذالن, شديد م الشـيطان, إذ ال دليـل علـى ذلـك, وال برهـان؛ ال مـن كتـاب, وال سـنة, 

 ".وال معقول صحيح, وال استحسان

                                                 
 (.4/16" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
 .عر عن جبهتهاطفيف شعر ما بني النزعتني من الصدغني, والذي احنسر الش: األجلى(: أجلى امبهة( )1)

 (.4/164" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر
 .اول ورقة أرنبته, مم حدب يف وسطه: القنا يف األنف(: أقي األنف( )9)

 (.1/449" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر
, (191 -1/199" )مســــتدرخ احلــــاكم", و(1/4990), كتــــاب الفــــنت, بــــاب خــــروج املهــــدي, "ســــنن ابــــن ماجــــه( "1)

 ., ووافقه الذهب"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني:"وقال
 .اه زيين. حتقيحم د( 4/16" )الفنت واملالحم/ النهاية". "هذا إسناد قوي صحيح: "وقال ابن كثري
فقـد أخرجـه ابـن ماجـه مـن اريـحم علقمـة ". فإن فيها خليفـة اهلل املهـدي: "احلديث صحيح املعي دون قوله: "وقال األلبات

" خليفــة اهلل: ", وهــذه الزيــادة"خليفــة اهلل: "مرفوًعــا حنــو روايــة عثمــان الثانيــة, وإســناده حســن, ولــيس فيــهعــن ابــن مســعود 
: ومــن ن ارهتـــا أنــه ال يــوز يف الشــرع أن يقـــال.. لــيس مــا اريــحم ثابــ , وال مـــا يصــلح أن ي ــون شــاهد مـــا, فهــ  من ــرة

 ".لنقص والعجزملا فيه من إيهام ما ال يليحم باهلل تعاىل من ا. خليفة اهلل
إن اطليفـة هـو : لشيحم ا سالم ابـن تيميـة ر ـه اهلل تعـاىل كالًمـا يـر د فيـه علـى مـن قـال" الفتاوى"مث نقل عن 

اطليفة عن اهلل؛ ألن اهلل تعاىل ال يوز له خليفـة, فهـو احلـ  الشـهيد املهـيمن القيـوم الرقيـ  احلفـيظ الغـين عـن 
 .دم املستخلف مبوت أو غيبة, واهلل منزه عن ذلكالعاملني, وإن اطليفة إ ا ي ون عند ع

 (.31ا( )414 -446ص), اجمللد األول, "سلسلة األحاديث الضعيفة واملو وعة: "انظر
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ويؤيـــد بنـــاس مـــن أهـــل املشـــرا ينصـــرونه, ويقيمـــون ســـلطانه, ويشـــيدون : "اوقـــال أيًضـــ
كانـــ    وهـــو زي عليـــه الوقـــار؛ ألن رايـــة رســـول اهلل  اأركانـــه, وت ـــون رايـــاهتم ســـود أيًضـــ

 ".العقاب: سوداء يقال ما
واملقصود أن املهدي املمدوا املوعود بوجوده يف آخر الزمان ي ون أصل ظهـوره : "إىل أن قال

 .(4)" وخروجه من ناحية املشرا, ويباع له عند البي ؛ كما دل على ذلك بعض األحاديث

 :من السنة على ظهوره األدل ة* 
علــى ظهــور املهــدي, وهــذه األحاديــث منهــا مــا  الدالَّــةجــاءت األحاديــث الصــحيحة  

, وسـيذكر هنـا بعـض (1)جاء فيه النص على املهدي, ومنها ما جـاء فيـه ذكـر صـفته فقـ  
 هذه األحاديث, وه  كافية يف 

                                                 
 (.94 -4/16: )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
" التعـديلاألحاديـث الـواردة يف  املهـدي يف ميـزان امـرا و "استقصى الشيحم عبد العليم عبد العظيم يف رسالته ( 1)

ال الم علـى أحاديـث املهـدي, وذكـر مـن أخرجهـا مـن األلمـة, وذكـر أقـوال العلمـاء يف : لنيل درجة املاجستري
إســناد  كــل حــديث, واحل ــم عليــه, مث النتيجــة الــيت توصــل إليهــا, فمــن أراد التوســم فعليــه هبــذه الرســالة, فإاــا 

جملــة امامعــة "شــيحم عبــد احملســن العبــاد يف أوســم مرجــم يف ال ــالم علــى أحاديــث املهــدي؛ كمــا قــال ذلــك ال
 (.919ص/ 11العدد " )ا سالمية

وحبلة ما ذكره يف هذه الرسالة من األحاديث املرفوعة وآثار الصحابة وغريهم س  وثالثون وثالث مئة رواية, 
ســعة منهــا اثنــان وثالثــون حــديثًا, وأحــد عشــر أثــًرا, مــا بــني صــحيح و حســن, الصــريح منهــا يف ذكــر املهــدي ت

وقــد صــحح كثــري مــن احلفــاظ . أحاديــث وســتة آثــار, والبــاق  فيهــا أوصــاف وقــرالن تــدل علــى أاــا يف املهــدي
" منهــاج الســنة يف نقــض كــالم الشــيعة والقدريــة"أحاديــث املهــدي, ومــنهم شــيحم ا ســالم ابــن تيميــة يف كتابــه 

, (ومـــا بعـــدها -411ص" )يفاملنـــار املنيـــف يف الصـــحيح والضـــع", والعالمـــة ابـــن القـــيم يف كتابـــه (1/144)
" الفــنت واملالحـــم/ النهايــة"حتقيــحم الشــيحم عبـــد الفتــاا أبــو غـــدة, وصــححها أيًضــا احلـــافظ ابــن كثــري يف كتابـــه 

 .اه زيين, وغريهم من العلماء؛ كما سييه ذكر ذلك. , حتقيحم د(4/11-91)
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 .السَّاعةإثبات ظهوره يف آخر الزمان عالمة من عالمات 
املهـدي؛  خيـرج يف آخـر أمـيت: "قـال أن رسـول اهلل  عن أيب سـعيد اطـدري  -4

, وت ثــر املاشـــية, وتعظـــم ايســقيه اهلل الغيـــث, وتــرج األرد نباهتـــا, ويعطـــى املــال صـــحاحً 
 .(4)" احججً : يعين) اأو مثانيً  ااألمة, يعي  سبعً 

                                                 
 .,  ووافقه الذهب"رجاههذا حديث صحيح ا سناد, و  خي: ", وقال(113 -1/110" )مستدرخ احلاكم( "4)

ـــــه ثقـــــات: "وقـــــال األلبـــــات ـــــث الصـــــحيحة". "هـــــذا ســـــند صـــــحيح, رجال ( 999ص/ 1م" )سلســـــلة األحادي
 (.044ا)

 (.413-410ص" )أحاديث املهدي يف ميزان امرا والتعديل"رسالة عبد العليم : وانظر
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أ بشــركم باملهــدي؛ يبعــث علــى اخــتالف مــن : "رســول اهلل : ؛ قــال وعنــه  -1
, ير ــى عنــه ســـاكن اوظلًمــ اكمــا ملئــ  جــورً   وعــداًل  االنــاس وزالزل, فــيمأل األرد قســطً 

: ؟ قــــالامــــا صــــحاحً : فقــــال لــــه رجــــل". االســــماء وســــ ان األرد, يقســــم املــــال صــــحاحً 
 ".بالسوية بني الناس"

, فينـادي اغـي, ويسـعهم عدلـه, حـىت يـيمر مناديًـ و أل اهلل قلـوب امـة حممـد : "قال
 –ســدان الــ  ال: مــن لــه يف مــال حاجــة؟ فمــا يقــوم مــن النــاس إال رجــل, فيقــول: فيقــول
احــث, حــىت إذا : فيقــول لــه. إن املهــدي يــيمرخ أن تعطيــين مــااًل : , فقــل لــه-اطــازن: يعــين

!". , أو عجـز عـين مـا وسـعهم؟اكنـ  أجشـم أمـة حممـد نفًسـ: حجره وأبرزه؛ ندم, فيقـول
أعطينــاه, في ــون كــذلك ســبم  اإنــا ال نيخــذ شــيئً : فيقــال لــه. فــريده, فــال يقبــل منــه: "قــال

مث ال خــري يف : ", أو قــال"أو تســم ســنني, مث ال خــري يف العــي  بعــده ســنني أو مثــان ســنني
 .(4)" احلياة بعده

 .ويف هذا دليل على أنه بعد موت املهدي يظهر الشر والفنت العظيمة
املهـدي منـا أهـل البيـ , يصـلحه اهلل : "قـال رسـول اهلل : ؛ قـالوعـن علـ   -9
 .(1)" يف ليلة

                                                 
 (.مم منتخ  ال نز -9/90" )مسند ا مام أ د( "4)

مذي وغريه باختصـار كثـري, ورواه أ ـد بيسـانيد, وأبـو يعلـى باختصـار  كثـري, ورجاممـا رواه الرت : "قال اميثم 
 (941 -0/949" )جممم الزوالد". "ثقات
 .للشيحم عبد احملسن العباد( 400ص" )عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر: "وانظر

" ســــنن ابــــن ماجــــه", و"صــــحيح إســــناده: ", حتقيــــحم أ ــــد شــــاكر, وقــــال(911ا( )1/13" )مســــند أ ــــد( "1)
(1/4990.) 

 (.9944ا( )9/11" )صحيح امامم الصغري"واحلديث صحح أيًضا األلبات يف 
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" ويوفقـه, ويلهمـه, ويرشـده, بعـد أن   ي ـن كـذلك يتوب عليه,: أي: "قال ابن كثري
(4). 

املهــــدي مــــين أجلــــى : "قــــال رســــول اهلل : ؛ قــــالوعــــن أيب ســــعيد اطــــدري  -1
" ,  لك سـبم سـننياوجورً  اكما ملئ  ظلمً   وعداًل  اامبهة, أقي األنف,  أل األرد قسطً 

(1). 
املهـدي مـن : "قـولي مسعـ  رسـول اهلل : وعن أم سلمة ر   اهلل عنها؛ قالـ  -1

 .(9)" عرته, من ولد فاامة
 ينزل عيسى بن : "قال رسول اهلل : ؛ قالوعن جابر  -9

                                                 
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/16"  )النهاية يف الفنت واملالحم( "4)
هــذا : ", وقــال(1/110" )مسـتدرخ احلــاكم", و(1191ا( )44/901), كتــاب املهــدي,  "سـنن أيب داود( "1)

 ".يح على شرط مسلم, و  خيرجاهحديث صح
 ". عيف,   خيرج له مسلم( أحد رواة احلديث)عمران : "وقال الذهب

يف إسناده عمران القطان وهو أبو العوام عمران بن داور القطـان البصـري, : "وقال املنذري على سند أيب داود
القطــان, و ــعفه حيــىي بــن معــني استشــهد بــه البخــاري, ووثقــه عفــان بــن مســلم, وأحســن عليــه الثنــاء حيــىي بــن 

 (.44/901" )عون املعبود". "والنسال 
ميـــزان ". " ـــعيف: وقـــال أبـــو داود. أرجـــو أن ي ـــون صـــاحل احلـــديث: قـــال أ ـــد": "امليـــزان"وقـــال الـــذهب يف 

 (.9/199" )االعتدال
 (.1/39" )تقري  التهذي ". "صدوا يهم, ورم  برأي اطوارج: "وقال ابن حجر فيه

 ., حتقيحم الشيحم عبد الفتاا أبو غدة(411ص" )املنار املنيف". "جيد: "لقيم على سند أيب داودوقال ابن ا
 (.9941ا( )19, 9/11" )صحيح امامم". "إسناده حسن: "وقال األلبات

 (.1/4993" )سنن ابن ماجه",  و(44/909" )سنن أيب داود( "9)
 (.9944ا( )9/11" )صحيح": "صحيح امامم"قال األلبات يف 

 (.494ص)رسالة عبد العليم يف املهدي : وانظر
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ال؛ إن بعضهم أمري بعض؛ ت رمة : تعال صل بنا, فيقول: مرمي, فيقول أمريهم املهدي
 .(4)" اهلل هذه األمة

عيسى منا الذي يصل  : "قال رسول اهلل : ؛ قال وعن أيب سعيد اطدري  -0
 .(1)" بن مرمي خلفه

ال تــذه  أو ال : "قــال رســول اهلل : ؛ قــال وعــن عبــد اهلل بــن مســعود  -0
, (9)" تنقض  الدينا حىت  لك العرب رجل من أهـل بيـيت, يـواائ امسـه امسـ 

 .(1)" يواائ امسه امس  واسم أبيه اسم أيب: "ويف رواية
 
 

                                                 
احلـاوي يف ", و(413-410ص)البن القيم " املنار املنيف"؛ كما يف  "مسنده"رواه احلارث بن أيب أسامة يف ( 4)

 (.1/91)للسيوا  " الفتاوي
 ".هذا إسناد جيد: "قال ابن القيم 
 (.411ص)وصححه عبد العليم يف رسالته يف املهدي  
, ورمــز لــه بالضــعف, وكــذلك (1/91" )احلــاوي"؛ كمــا قــال الســيوا  يف "أخبــار املهــدي"ه أبــو نعــيم يف روا( 1)

 (.9/40" )فيض القدير"املناوي يف 
 (.1069ا( )1/146" )صحيح امامم الصغري: "انظر". صحيح: "وقال األلبات 
 (.114ص" )إسناده حسن لشواهده: "وقال عبد العليم يف رسالته 
, (9/131)والرتمـذي ". إسـناده صـحيح: ", حتقيحم أ ـد شـاكر, وقـال(9109ا( )1/466" ) دمسند أ( "9)

 ".هذا حديث حسن صحيح: "وقال
 (.44/904" )سنن أيب داود"و 
 (.44/904" )سنن أيب داود( "1)
وانظر رسـالة عبـد العلـيم يف (. 1434ا( )04 -1/04" )صحيح امامم الصغري" . "صحيح: "قال األلبات 

 (.141ص)دي امله
كـان : "قال فيه أ د بن حنبل: وهاتان الروايتان مدار ا على عاصم بن أيب النجود, وهو ثقة حسن احلديث 

حملــه عنــدي حمــل الصــدا, صــاحل احلــديث, و  ي ــن : "وقــال أبــو حــا  فيــه". رجــاًل صــاحلًا, وأنــا أختــار قرالنــه
وقــال ". يف حفظــه شــ ء: "وقــال الــدار قطــين". ظ  ي ــن فيــه إال ســوء احلفــ: "وقــال العقيلــ ". بــذلك احلــافظ

قــال : "وقــال". ثبــ  يف القــراءة, وهــو يف احلــديث دون الثبــ , صــدوا يهــم, وهــو حســن احلــديث: "الــذهب
 ".ثقة: أ د وأبو زرعة

صـدوا, لـه أوهـام, : "وقـال ابـن حجـر". خرا له الشيخان, ل ن مقرونًا بغريه, ال أصاًل وانفـراًدا: "وقال أيًضا 
 ".يف القراءةحجة 

 (.44/901" )عون املعبود", و(4/939" )تقري  التهذي ", و(1/910" )ميزان االعتدال: "انظر 
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 :هد بعآ ما في الصحيحين من األحاديث فيما يتعلق بالم* 
كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي في م, : "قال رسول اهلل : ؛ قالعن أيب هريرة  -4

 .(4)!" وإمام م من م؟
ال : "يقـول مسعـ  رسـول اهلل : وعن جـابر بـن عبـد اهلل ر ـ  اهلل عنهمـا؛ قـال -1

فينـزل عيسـى : "قال". تزال االفة من أميت يقاتلون على احلحم ظاهر ين إلالى يوم القيامة
ال؛ إن بعضـــ م علـــى بعـــض أمـــراء؛ : تعـــال صـــل لنـــا فيقـــول: , فيقـــول أمـــريهممـــرمي بــن 

 .(1)"ت رمة اهلل هذه األمة
ي ــون يف آخــر أمــيت خليفــة : "قــال رســول اهلل : وعــن جــابر بــن عبــد اهلل؛ قــال -9

 ".اال يعده عددً  احيث  املال حثيً 
 وأيب  (1)قل  أليب نظرة: "-أحد رواة احلديث -(9)قال امريري

                                                 
, (مــم الفــتح -9/164), , كتــاب أحاديــث األنبيــاء, بــاب نــزول عيســى بــن مــرمي "صــحيح البخــاري(  "4)

 (.را النوويمم ش -1/469)حاكًما,  , كتاب ا  ان, باب نزول عيسى بن مرمي "صحيح مسلم"و
ـــزول عيســـى بـــن مـــرمي "صـــحيح مســـلم(  "1) ـــاب ن ـــا,  , كتـــاب ا  ـــان, ب مـــم شـــرا  -461-1/469)حاكًم

 (.النووي
هو أبو مسعود سعيد بن إياس امريري البصري, كان حمدث أهل البصرة, ثقة, اختل  قبـل أن  ـوت بـثالث (  9)

 .ر ه اهلل( هـ411)سنني, تويف سنة 
 (.0 -1/1" )هتذي  التهذي : "انظر 
ر ـه ( هـ443)هو املنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري, ثقة, روى عن عدد من الصحابة, وتويف سنة (  1)

 (.949-44/941" )هتذي  التهذي : "انظر. اهلل
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 .(1)"ال: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقاال: (4)العالء
 :على أمرين تدلُّ فهذه األحاديث اليت وردت يف الصحيحني 

أنه عند نزول عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم مـن السـماء ي ـون املتـوي : أحد ا
 .منهم  مرة املسلمني رجاًل 

عنـد  ملسـلمني, والبـه مـن عيسـى أن حضور أمريهم للصـالة, وصـالته با: والثات
على صالا يف هذا األمري وهدى, وه  وإن   ي ن فيها  يدلُّ نزوله أن يتقدم ليصل  مم 

على صـفات رجـل صـاحل, يـؤم املسـلمني يف ذلـك  تدلُّ ؛ إال أاا (املهدي: )التصريح بلفظ
ث الـيت يف الوق , وقد جاءت األحاديث يف السنن واملسانيد وغريها مفسرة مذه األحاديـ

: حممــد بــن عبــد اهلل, ويقــال لــه: الصــحيحني, ودالــة علــى أن ذلــك الرجــل الصــاحل يســمى
 .ااملهدي, والسنة يفسر بعضها بعضً 

علــــى ذلــــك احلــــديث الــــذي رواه احلــــارث بــــن أيب أســــامة يف  الدالَّــــةومــــن األحاديــــث 
ريهم ينـزل عيسـى بـن مـرمي, فيقـول أمـ: "قـال رسـول اهلل : ؛ قـالعن جابر " مسنده"

 .(9) ..."املهدي
 الذي " صحيح مسلم"فهو دال على أن ذلك األمري املذكور يف 

                                                 
, (هــ443)هو يزيد بن عبد اهلل بن الشخري العامري, تابع , ثقة, روى عن حباعة من الصحابة, وتويف سـنة (  4)

 (.44/914" )هتذي  التهذي : "انظر. اهللر ه 
شـرا ", ورواه البغوي يف (مم شرا النووي -96 -43/93), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم(  "1)

 ., حتقيحم شعي  األرنايوط(30, 41/39)حت  باب املهدي, " السنة
 .سبحم ذكره وتريه(  9)
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 .املهدي: ال  من عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم أن يتقدم للصالة؛ يقال له
حبلــة كبــرية مــن أحاديــث املهــدي, " ا ذاعــة"وقــد أورد الشــيحم صــديحم حســن يف كتابــه 
ولــيس فيــه ذكــر املهــدي, : "ســلم, مث قــال عقبــهجعــل آخرهــا حــديث جــابر املــذكور عنــد م

ـــه مـــن األحاديـــث إال املهـــدي املنتظـــر؛ كمـــا  علـــى ذلـــك  دلَّـــ ول ـــن ال حممـــل لـــه وألمثال
 .(4)"األخبار املتقدمة واوثار ال ثرية

 :تواتر أحاديث المهد * 
 يــدلُّ  –خشــية ا االــة  –مــا ســبحم أن ذكرتــه مــن األحاديــث وغريهــا ممــا   أنقلــه هنــا 

, وقد نص على ذلك بعض األلمة والعلماء, امعنويً  اواتر األحاديث يف املهدي تواترً على ت
 :وسيذكر هنا االفة من أقوامم

قــد تــواترت األخبــار واستفا ــ  عــن رســول : "(1)قــال احلــافظ أبــو احلســن اوبــري -4
, بذكر املهدي, وأنه من أهـل بيتـه, وأنـه  لـك سـبم سـنني, وأنـه  ـأل األرد عـداًل  اهلل 

 خيرج, فيساعده على قتل الدجال, وأنه يؤم هذه األمة, ويصل  عيسى  وأن عيسى 

                                                 
للشيحم عبد احملسـن بـن  ـد العبـاد املـدرس ( 409 -401ص" )ظرعقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنت(  "4)

" ا ذاعـة: "وانظـر. , مطابم الرشـيد, املدينـة(هـ4141)بامامعة ا سالمية باملدينة املنورة, الطبعة األوىل, عام 
 (.411ص)

ن ابــن خز ــة هــو ا مــام احلــافظ أبــو احلســن حممــد بــن احلســني السجســتات, كــان جمــوًدا ثبًتــا مصــنًفا, روى عــ(  1)
 .ر ه اهلل( هـ999), تويف سنة "مناق  الشافع "وابقته, وله كتاب 

 (.10 -9/19" )شذرات الذه ", و(611 -9/611" )تذكرة احلفاظ: "انظر 
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 .(4)"خلفه
ــاعةا شــاعة ألشــراط "يف كتابــه  (1)وقــال حممــد ال ز ــ  -1 البــاب الثالــث يف ": "السَّ

ــاعةاألشــراط العظــام واألمــارات القريبــة الــيت تعقبهــا  , وهــ  كثــرية, فمنهــا املهــدي, وهــو السَّ
 .(9)"اعلم أن األحاديث الواردة فيه على اختالف رواياهتا ال ت اد تنحصرأوما, و 

قد علم  أن أحاديث وجود املهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عرتة : "اوقال أيضً 
ــــواتر املعنــــوي, فــــال معــــي  رســــول اهلل  ــــيهم الســــالم بلغــــ  حــــد الت ــــد فاامــــة عل مــــن ول
 .(1)" ن ارها
 : أي –وقد كثرت خبروجه : "(1)ينوقال العالمة حممد السفاري -9

                                                 
أليب احلجـــاج يوســـف املـــزي, نســخة مصـــورة عـــن النســـخة ( 9/4461" )هتــذي  ال مـــال يف أمســـاء الرجــال(  "4)

" فـــتح البـــاري", حتقيـــحم عبـــد الفتـــاا أبـــو غـــدة, و(411ص" )املنـــار املنيـــف"اططيـــة بـــدار ال تـــاب املصـــرية, و
ــــوردي يف أخبــــار املهــــدي"يف جــــزء "  احلــــاوي للفتــــاوي", و(161 – 9/169) (. 39 -1/31" )العــــرف ال

 .للشيحم عبد احملسن العباد( 401 -404ص" )عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر: "وانظر
عبــد الرســول بــن عبــد الســيد احلســين ال ز ــ  مــن فقهــاء الشــافعية, لــه علــم بالتفســري  هــو الشــيحم حممــد بــن(  1)

, ولــه (هـــ4449)واألدب, رحــل إىل بغــداد ودمشــحم ومصــر, واســتقر يف املدينــة, ودرس هبــا, وفيهــا تــويف ســنة 
 (.141 -9/149)للزركل  " األعالم: "انظر. عدة مؤلفات ر ه اهلل

 (.30ص" )ا شاعة(  "9)
 (.441ص" )ا شاعة(  "1)
 . وتعبيد األمساء لغري اهلل تعاىل ال يوز 
, مـــن قـــرى (ســـفارين)هـــو العالمـــة حممـــد ســـا  الســـفاريين, عـــا  باحلـــديث واألصـــول واألدب, حمقـــحم ولـــد يف (  1)

لوامــم أو لــوالح األنــوار البهيــة وســواام "نــابلس, لــه عــدة مؤلفــات, ولــه منظومــة يف العقيــدة وشــرحها, مساهــا 
, "غذاء األلباب شرا منظومة اوداب", وله "ر األثرية املضيئة لشرا الدرة املضيئة يف عقد الفرقة املر يةاألسرا
, تــويف ر ــه اهلل ســنة "نفثــات صــدر امل مــد وقــرة عــني املســعد شــرا ثالثيــات مســند ا مــام أ ــد وغريهــا"ولــه 
 (.9/41" )األعالم للزركل : "انظر ترحبته يف. يف نابلس( هـ4433)
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الروايـات, حـىت بلغـ  حـد التـواتر املعنـوي, وشـاع ذلـك بـني علمـاء الســنة,  –املهـدي 
 ".حىت عد من معتقداهتم

مث ذكــر االفــة مــن األحاديــث واوثــار يف خــروج املهــدي, وأمســاء بعــض الصــحابة ممــن 
بروايـــات  نهم وقـــد روي عمـــن ذكـــر مـــن الصـــحابة وغـــري مـــن ذكـــر مـــ: "رواهـــا, مث قـــال

متعددة, وعن التابعني من بعدهم, ما يفيد جمموعه العلم القطع , فا  ان خبروج املهدي 
 .(4)"واج  كما هو مقرر عند أهل العلم, ومدون يف عقالد أهل السنة وامماعة

األحاديــــث يف تــــواتر مــــا جــــاء يف املهــــدي املنتظــــر الــــيت أم ــــن : "وقــــال الشــــوكات -1
, فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنج , وه  متواترة اسسون حديثً  الوقوف عليها منها

بال شك وال شبهة, بل يصدا وصف التواتر على ما هو دوامـا يف حبيـم االصـطالحات 
, ما ح م ااحملررة يف األصول, وأما اوثار عن الصحابة املصرحة باملهدي؛ فه  كثرية أيضً 

 .(1)"الرف, إذ ال جمال لالجتهاد يف مثل ذلك
  –املهدي : أي –األحاديث الواردة فيه : "(9)وقال صديحم حسن -1

                                                 
 (.409ص" )عقيدة أهل السنة واألثر: ", وانظر(1/13" )لوامم األنوار البهية(  "4)
, ذكــر ذلــك "التو ــيح يف تــواتر مــا جــاء يف املهــدي املنتظــر والــدجال واملســيح: "مــن رســالة للشــوكات امسهــا(  1)

نظـم "بـه , ونقل ذلك أيًضا عـن الشـوكات ال تـات يف كتا(441 -449ص" )ا ذاعة"صديحم حسن يف كتابه 
 (.419 -411ص" )املتناثر من احلديث املتواتر

 (.401 -409ص" )عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر: "وانظر أيًضا 
هــــو العالمــــة حممــــد صــــديحم خــــان بــــن حســــن احلســــيين البخــــاري القنــــوج , صــــاح  املصــــنفات يف التفســــري (  9)

 (.هـ4940)ا, وتويف سنة واحلديث والفقه واألصول, نزل ببهوبال, وتزوج مبل ته
 .للزركل ( 493 -9/490" )األعالم: "انظر 
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, تبل  حد التواتر املعنوي, وه  يف السنن وغريها مـن اعلى اختالف رواياهتا كثرية جدً 
 .(4)"دواوين ا سالم من املعاجم واملسانيد

 واحلاصـــل أن األحاديـــث الـــواردة يف: "(1)وقـــال الشـــيحم حممـــد بـــن جعفـــر ال تـــات -9
املهــــدي املمنتظــــر متــــواترة, وكــــذا الــــواردة يف الــــدجال, ويف نــــزول ســــيدنا عيســــى بــــن مــــرمي 

"(9). 

 :في المهد  االعلماء الذين َنَوا كتبً * 
, "مســــند أ ــــد"إ ــــافة إىل كتــــ  احلــــديث املشــــهورة؛ كالســــنن األربعــــة, املســــانيد؛ كـــــ

مســـــتدرخ ", و"مســـــند احلـــــارث بـــــن أيب أســـــامة", و"مســـــند أيب يعلـــــى"و" مســـــند البـــــزار"و
الـيت  (1), وغريهـا مـن املصـنفات"صحيح ابـن خز ـة", و"مصنف ابن أيب شيبة", و"احلاكم

ذكر فيها أحاديث املهدي؛ فإن االفة من العلماء أفردوا يف املهدي املنتظر مؤلفات ذكروا 
 :من األحاديث الواردة فيه, ومن هذه املؤلفات اكبريً   افيها حبعً 
 األحاديث الواردة يف  (1)ن أيب خيثمةحبم احلافظ أبو ب ر ب -4

                                                 
 (.441ص" )ا ذاعة ملا كان وما ي ون بني يدي الساعة(  "4)
هو أبو عبد اهلل حممد بن جعفر بـن إدريـس ال تـات احلسـين الفاسـ , مـؤرخ وحمـدث ولـد يف فـاس, ورحـل إىل (  1)

 ., وله عدة مصنفات(هـ4911)فاس ر ه اهلل سنة  احلجاز ودمشحم, مث عاد إىل املغرب, وتويف يف
 (09 – 9/01" )األعالم: "انظر 
 . للشيحم حممد بن جعفر ال تات( 410ص" )نظم املتناثر من احلديث املتواتر(  "9)
للشيحم عبد احملسن العباد, فقد ذكـر ( 493 -499ص" )عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر: "انظر(  1)

 .ثني كتابًا, وذكر حبلة ممن ألف يف املهديستة وثال
هـو احلـافظ ال بــري أبـو ب ـر أ ــد بـن أيب خيثمــة, والـده زهـري بــن حـرب, حــافظ مـن شـيوخ مســلم, أخـذ أبــو (  1)

: , قـال فيـه الـذهب"التـاريحم ال بـري"ب ر العلم عن أ د بن حنبل وابن معني, وكـان راويـة لـألدب, ولـه كتـاب 
 .ر ه اهلل( هـ109)تويف سنة ". هال أعرف أغزر فوالد من"

/ 4" )ابقـــات احلنابلـــة", و(1/169" )تـــذكرة احلفـــاظ", و(169, 44/161" )ســـري أعـــالم النـــبالء: "انظـــر 
11.) 
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 .(4)عن السهيل  ؛ نقاًل "مقدمته"املهدي, كما ذكر ذلك ابن خلدون يف 
مطبـــوع  ـــمن " العـــرف الـــوردي يف أخبـــار املهـــدي: "مســـاه األـــف الســـيوا  جـــزءً  -1

 .(1)"احلاوي للفتاوي"
يف ذكـر املهـدي  أنـه أفـرد" الفنت واملالحم/ النهاية"ذكر احلافظ ابن كثري يف كتابه  -9

 .(9)جزءأً على حدة
 .(1)رسالة يف شين املهدي: (1)ولعل  املتق  امندي -1
ـــــ (9)والبـــــن حجـــــر امل ـــــ  -1 القـــــول املختصـــــر يف  عالمـــــات املهـــــدي : "أمســـــاه امؤلًف
 .(0)"املنتظر
 املشرب الوردي يف : "ا مسه اكتابً   (3)وللمال على القاري -9

                                                 
 (.119ص), املقدمة, "تاريحم ابن خلدون: "انظر(  4)
 (.10/ 1" )احلاوي للفتاوي(  "1)
 .ييناه ز . , حتقيحم د(94/ا" )الفنت واملالحم/ النهاية(  "9)
ر ه ( هـ601)هو عل  بن حسام  الدين امندي, كان من املشتغلني باحلديث, وجاور مب ة, وهبا تويف سنة (  1)

 (.1/104" )األعالم", و(3/906" )شذرات الذه : "انظر. اهلل
 (.414ص" )ا شاعة ألشراط الساعة: "انظر(  1)
, الفقيه الشافع , صاح  املصنفات, تويف مب ة هو شهاب الدين أ د بن حممد بن عل  بن حجر اميثم (  9)

 .ر ه اهلل( هـ631: ), وقيل(هـ609)سنة 
 (.4/191" )األعالم", و(3/904" )شذرات الذه : "انظر 
 (.19ص), ورسالة عبد العليم يف املهدي (1/01" )لوامم األنوار", و(441" )ا شاعة: "انظر(  0)
ر ـه اهلل, ( هــ4441)مروي, فقيه حنف , س ن مب ة, وهبا تويف سـنة هو عل  بن سلطان حممد نور الدين ا(  3)

 .وله عدة مصنفات
 (.1/41" )األعالم: "انظر 
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 .(4)"مذه  املهدي
 .(9)"فوالد الف ر يف ظهور املنتظر: "(1)سف ا حلنبيل وملرع  بن يو  -0
 .(1)"التو يح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح: "وللشوكات -3
وقـد حبـم السـيد العالمـة بـدر امللـة املنـري حممـد بـن إمساعيـل : "وقـال صـديحم حسـن -6

, وأنه يظهـر يف آخـر  حممد  األحاديث القا ية خبروج املهدي من آل (1)األمري اليمات
 .(9)"الزمان

 :المنكرون ألحاديث المهد  والرد عليهم* 
داللـة قااعـة علـى ثبـوت  تـدلُّ ذكرت فيما سبحم االفة مـن األحاديـث الصـحيحة الـيت 

ـــ عـــداًل  اظهـــور املهـــدي يف آخـــر الزمـــان ح ًمـــ ن ونقلـــ  االفـــة مـــن كـــالم امقســـطً  اوإماًم
 ديث العلماء الذين نصوا على تواتر أحا

                                                 
 (.449ص" )ا شاعة(  "4)
هــو مرعــ  بــن يوســف ال رمــ  املقدســ , مــؤرخ وأديــ  مــن كبــار الفقهــاء,  لــه حنــو مــن ســبعني كتابًــا, تــويف (  1)

 .ر ه اهلل( هـ4499)بالقاهرة سنة 
 (0/149" )األعالم: "نظرا 
 (.413 -410ص" )ا ذاعة", و(1/09" )لوامم األنوار(  "9)
 (.449ص)ا ذاعة : "انظر(  1)
ســبل الســالم "هـو حممــد بــن إمساعيـل بــن صــالا بــن حممـد احلســين ال حــالت مث ا لصــنعات, صـاح  كتــاب (  1)

 (.هـ4431), وله عدة مصنفات, تويف بصنعاء سنة "شرا بلوم املرام
 (.9/93" )األعالم: "انظر 
 (.441ص" )ا ذاعة(  "9)
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 .املهدي, وكذلك بعض املصنفات اليت ألفها العلماء يف شينه
ظهــرت يف هــذا الــزمن تن ــر ظهــور املهــدي,  (4)وممــا يؤســف لــه أن االفــة مــن ال تــاب

وتصــف أحاديثــه بالتنــاقض والــبطالن, وأن املهــدي لــيس إال أســطورة اخرتعهــا الشــيعة, مث 
 .دخل  يف كت  أهل السنة

مـــن تضـــعيف  (1)ب مبـــا اشـــتهر عـــن ابـــن خلـــدون املـــؤرخوقـــد تـــيثر بعـــض هـــؤالء ال تـــا
مــن تضـعيف ألحاديــث املهــدي, مــم أن  (9)ألحاديـث املهــدي, مــم أن ابـن خلــدون املــؤرخ

ابــن خلــدون لــيس مــن فرســان هــذا امليــدان حــىت يقبــل قولــه يف التصــحيح والتضــعيف, ومــم 
  منمن أحاديث املهدي, واعن يف كثري ابعد أن استعرد كثريً  –هذا؛ فقد قال 

                                                 
دالــرة ", وحممــد فريــد وجــدي يف (141 -6/166" )تفســريه املنــار"الشــيحم حممــد رشــيد ر ــا يف : مــن أبــرزهم(  4)

, وعبـــد (114 -9/190" ) ــحى ا ســالم", وأ ــد أمــني يف كتابــه (44/134"  )معــارف القــرن العشــرين
مواقــف ", وحممــد عبــد اهلل عنــان يف كتابــه (9/101" )حتفــة األحــوذي"علــى الــر ن حممــد عثمــان يف تعليقــه 

الفـنت واملالحـم / النهايـة", وحممد فهيم أبـو عبيـة يف تعليقـه علـى (991-916ص" )حامسة يف تاريحم ا سالم
ا , وأخريً (196ص" )املسيح يف القرآن والتوراة وا  يل", وعبد ال رمي اططي  يف كتابه (4/90)البن كثري " 

 ".خري البشر ال مهدي ينتظر بعد الرسول : "الشيحم عبد اهلل بن زيد آل حممود يف كتابه

الــرد علــى مــن  : "وقــد تــوىل الــرد علــى حبيــم هــؤالء فضــيلة الشــيحم عبــد احملســن بــن حممــد العبــاد يف كتابــه القــيم 
حيث بن أن ما فيها , وخص منها رسالة الشيحم ابن حممود, "كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي

 .جمان  للححم والصواب, فجزاه اهلل عن ا  سالم واملسلمني خري امزاء
العـ  "هو عبد الر ن بن حممد بن حممد بن خلدون أبو زيـد, وي الـدين احلضـرم  ا شـبيل , اشـتهر ب تابـه (  1)

, ولـــه عـــدة "املقدمـــة", أومـــا , ابـــم يف ســـبعة جملـــدات"وديـــوان املبتـــدأ واطـــ  يف تـــاريحم العـــرب والعجـــم وال بـــر
مصــنفات وشــعر, وقــد نشــي يف تــونس, ورحــل منهــا إىل مصــر, وتــوىل قضــاء املال يــة فيهــا, وتــويف بالقــاهرة ســنة 

 .ر ه اهلل( هـ343)
 (.9/994" )األعالم", و(00 -0/09" )شذرات الذه : "انظر 
 (.101ص), اجمللد األول, "مقدمة تاريحم ابن خلدون(  "9)
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فهــذه حبلــة األحاديــث الــيت خرجهــا األلمــة يف شــين املهــدي, وخروجــه : "-أســانيدها 
 .(4)"  خيلص منها من النقد إال القليل أو األقل منه –كما رأي    –آخر الزمان, وه  

 .على أنه قد سلم من نقده القليل من األحاديث تدلُّ فعبارته 
ن املهـدي, كيـف واألحاديـث لـو صـح حـديث واحـد؛ ل فـى بـه حجـة يف شـي: ونقـول

 !فيه صحيحة ومتواترة؟
: إن ابن خلدون   حيسن قول احملدثني: "قال الشيحم أ د شاكر ردا على ابن خلدون

ًً "امرا مقدم على التعديل" ممـا قـال, وقـد  ا, ولو االم على أقوامم وفقهها؛ ما قال شيًئ
عليه من الرأي السياسـ  ي ون قرأ وعرف, ول نه أراد تضعيف أحاديث املهدي مبا غل  

 .(1)"يف عصره
مث بـني أن مـا كتبــه ابـن خلـدن يف هــذا الفصـل عـن املهــدي مملـوء باألغـالي  ال ثــرية يف 
أمســــاء الرجــــال ونقــــل العلــــل, واعتــــذر عنــــه بينــــه ذلــــك قــــد ي ــــون مــــن الناســــخني, وإ ــــال 

 .املصححني, واهلل أعلم
شيد ر ا يف املهدي, وهو  ـوذج لالختصار فسيذكر هنا ما قاله الشيحم حممد ر  اوإيثارً 

 :لغريه ممن أن ر أحاديث املهدي
أمـــا التعـــارد يف أحاديـــث املهـــدي؛ فهـــو أقـــوى وأظهـــر, واممـــم بـــني : "قـــال ر ـــه اهلل

الروايــات فيــه أعســر, واملن ــرون مــا أكثــر, والشــبهة فيمــا أظهــر, ولــذلك   يعتــد الشــيخان 
مثـارات الفسـاد والفـنت يف الشـعوب  بش ء من رواياهتا يف صـحيحيهما , وقـد كانـ  أكـ 

 .(9)"ا سالمية

                                                 
 (.463 -1/460" )مسند ا مام أ د"يحم الشيحم أ د شاكر على من تعل(  4)
 (.6/166" )تفسري املنار(  "1)
إحدى فرا الرافضة, وهم أتباع املختار بن أيب عبيد الثقف  ال ذاب, وينسبون إىل كيسان موىل (: ال يسانية( )9)

 .إن كيسان لق  حملمد ابن احلنفية: , وقيلعل  
 ., حتقيحم الشيحم حممد حمي  الدين عبد احلميد(93ص" )الفرا بني الفرا: "انظر 
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: ومـن ذلـك قولـه –كمـا يـزعم   –مث ذكر  اذج من تعارد أحاديث املهـدي وهتافتهـا 
: إن أشهر الروايات يف امسـه واسـم أبيـه عنـد أهـل السـنة أنـه حممـد بـن عبـد اهلل, ويف روايـة"

د بــن احلســن العســ ري, و ــا أ ــد بــن عبــد اهلل, والشــيعة ا ماميــة متفقــون علــى أنــه حممــ
... احلادي عشر والثات عشـر مـن آلمـتهم املعصـومني, ويلقبـون باحلجـة, والقـالم, واملنتظـر

أن املهـــــــدي هـــــــو حممـــــــد ابـــــــن احلنفيـــــــة, وأنـــــــه حـــــــ  مقـــــــيم جببـــــــل  (4)وزعمـــــــ  ال يســـــــانية
 .(1)..."ر وى

ن ولد املشهور يف نسبه أنه علوي فاام  م ولد احلسن, ويف بعض الروايات م: "وقال
احلســني, وهــو يوافــحم قــول الشــيعة ا ماميــة, وهنالــك عــدة أحاديــث مصــرحة بينــه مــن ولــد 

 .(9)"العباس
وكـذلك فـإن للعصـبيات "من ا سراليليات دخل  يف كت  احلـديث,  امث ذكر أن كثريً 

يف و م كثري من األحاديث يف املهدي, وكل االفـة  اكبريً   االعلوية والعباسية والفارسية دورً 
أنــه منهــا, وإن اليهــود والفــرس روجــوا مــذه الروايــات؛ بقصــد تــدير املســلمني, حــىت  تــدع 

 .(1)"يت لوا على ظهور املهدي, الذي يؤيد اهلل به الدين, وينشر العدل يف العاملني
 وياب عما قاله الشيحم رشيد  ر ا بين الروايات يف خروج 

                                                 
 (.6/144" )تفسري املنار(  "4)
 (.6/141" )تفسري املنار(  "1)
 (.141-6/144" )تفسري املنار: "انظر( 9)
أ د شاكر , ابم دار ال ت  : , تيليف(11ص" )شرا اختصار علوم احلديث البن كثري/ الباعث احلثيث(  "1)

 .العلمية
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ذكـــــرت االفـــــة مـــــن هـــــذه  ؛ كمـــــا ســـــبحم أنامعنويًـــــ ااملهـــــدي صـــــحيحة ومتـــــواترة تـــــواترً 
 .األحاديث, ومن نص من العلماء على صحتها وتواترها

إن السـنة  : وأما دعوى أن الشيخني   يعتدا بش ء من األحاديـث يف املهـدي؛ فنقـول
كلها   تدون يف الصحيحني فقـ , بـل ورد يف غري ـا أحاديـث كثـرية صـحيحة يف السـنن 

 .يثواملسانيد واملعاجم وغريها من دواوين احلد
  يلتزما بإخراج حبيم ما حي م بصـحته  اإن البخاري ومسلمً : "قال ابن كثري ر ه اهلل

من األحاديث, فإاما قد صححا أحاديث ليس  يف كتابيهما؛ كما ينقل الرتمذي وغريه 
 .(4)"عن البخاري تصحيح أحاديث ليس  عنده, بل يف السنن وغريها

سـراليليات, وأن بعضـها مـن و ـم الشـيعة وأما كون األحاديث قد دخلها كثـري مـن ا 
وغــريهم مــن أهــل العصــبيات؛ فهــذا صــحيح, ول ــن ألمــة احلــديث قــد بينــوا الصــحيح مــن 
غـريه, وصـنفوا ال تـ  يف املو ـوعات, وبيـان الروايـات الضـعيفة, وو ـعوا قواعـد دقيقــة يف 
هلل احل ــم علــى الرجــال, حــىت   يبــحم صــاح  بدعــة أو كــذب إال وأظهــروا أمــره, فحفــظ ا

الســـنة مـــن عبـــث العـــابثني, وحتريـــف الغـــالني, وانتحـــال املبطلـــني, هـــذا مـــن حفـــظ اهلل مـــذا 
 .الدين

, فإن ذلـك ال يعلنـا نـرتخ مـا صـح اوإذا كان هناخ روايات مو وعة يف املهدي تعصبً 
ذا عـني هـا ذكـر صـفته وامسـه واسـم أبيـه, فـإمـن الروايـات فيـه, والروايـات الصـحيحة جـاء في

وزعم أنه هو املهدي, دون أن يساعده على ذلك ما جاء من األحاديث , اإنسان شخصً 
 الصحيحة؛ 

                                                 
علــى القــول بوجــوده, وقــد ذكــر شــيحم ا ســالم ابــن تيميــة أنــه   ( هـــ101), وتــويف ســنة (هـــ119)د ســنة ولــ(  4)

 .يوجد
 (.9/34)للزركل  "  األعالم", و(1/494" )منهاج السنة: "انظر 
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 .فإن ذلك ال يؤدي إىل إن ار املهدي على ما جاء يف احلديث
مث إن املهدي احلقيق  ال حيتاج إىل أن يـدعو لـه أحـد, بـل يظهـره اهلل للنـاس إذا شـاء, 

د نشـــيت عــن الروايـــات الـــيت   علىــه, وأمـــا دعـــوى التعــارد؛ فقـــ تـــدلُّ ويعرفونــه بعالمـــات 
 .تصح, وأما األحاديث الصحيحة؛ فال تعارد فيها وهلل احلمد

؛ فــإن خــالف الشــيعة مــم أهــل الســنة ال يعتــد بــه, واحل ــم العــدل هــو ال تــاب اوأيًضــ
والسنة الصحيحة, وأما خرافـات الشـيعة وأبـاايلهم؛ فـال يـوز أن ت ـون عمـدة يـرد هبـا مـا 

 .ثب  من حديث رسول اهلل 
وأما الرافضة ا ماميـة؛ فلهـم قـول رابـم : "قال العالمة ابن القيم يف كالمه على املهدي
املنتظر, من ولد احلسني بـن علـ , ال  (4), وهو أن املهدي هو حممد بن احلسن العس ري

مــن ولــد احلســن, احلا ــر يف األمصــار, الغالــ  عــن األبصــار, الــذي يــورث العصــا, وخيــتم 
من أكثر من سس مئة سنة, فلم تره بعد ذلك  اصغريً  راء افاًل الفضا, دخل سرداب سام

ويقفـــون باطيـــل علـــى بـــاب !! عـــني, و  حيـــس فيـــه خبـــ  وال أثـــر, وهـــم ينتظرونـــه كـــل يـــوم
مث يرجعـــون ! اخـــرج يـــا موالنـــا! اخـــرج يــا موالنـــا: الســرداب, ويصـــيحون بـــه أن خيـــرج إلـــيهم

 :ن قالباطيبة واحلرمان, فهذا دأهبم ودأبه, ولقد أحسن م
 كلمتموه بحهلكم ما آنا؟  ما آن للسرداب أن يلد الذ 
 ثلثتم العنقاء والغيالنا  فعلى عقولكم العَاء فإنكم

 على بين آدم, و ح ة يسخر منهم  اولقد أصبح هؤالء عارً 

                                                 
 (.419-411ص" )املنار املنيف(  "4)
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 .(4)"كل عاقل
 :وامواب عنه" ال مهدي إال عيسى بن مرمي: "حديث* 

حلــديث الــذي رواه ابــن ماجــه واحلــاكم عــن احــته بعــض املن ــرين ألحاديــث املهــدي با
نياال يزداد األمر إال شدة, وال : "قال أن رسول اهلل  أنس بن مالك  , اإال إدبـارً  الـدُّ

ـــاعة, وال تقـــوم اوال النـــاس إال شـــحً  إال علـــى شـــرار النـــاس,وال مهـــدي إال عيســـى تـــ   السَّ
 .(1)"مرمي

 :ى حممد بن خالد امنديوياب عليهم بـين هذا احلديث  عيف؛ ألن مداره عل
. جمهــول: وقــال أبــو عبــد اهلل احلــاكم. من ــر احلــديث: قــال األزدي: "قــال الــذهب فيــه

, وهـــو خـــ  من ـــر , "ال مهـــدي إال عيســـى بـــن مـــرمي"حديثـــه : -القالـــل الـــذهب  –قلـــ  
 .(9)"أخرجه ابن ماجه

ن الوليد هذا احلديث  عيف, وقد اعتمد أبو حممد ب: "وقال شيحم ا سالم ابن تيمية
البغــدادي وغــريه عليــه, ولــيس ممــا يعتمــد عليــه, ورواه ابــن ماجــه عــن يــونس عــن الشــافع , 
والشافع  رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له حممد بن خالد امندي, وهو ممن ال حيته 

 إن الشافع    يسمعه من امندي, : به, وليس هذا يف مسند الشافع , وقد قيل

                                                 
فـذكرت : "احلـاكم, قـال (111 -1/114" )مسـتدرخ احلـاكم", و(4914 -1/4914" )سنن ابن ماجـه(  "4)

ر ـ  اهلل عنهمـا؛ فـإن " املسـتدرخ علـى الشـيخني"ما انتهى إىل من على هـذا احلـديث تعجبًـا ال حمتًجـا بـه يف 
عــن عاصـم بــن هبدلــة عـن زر بــن حبــي  عــن .. أوىل مـن هــذا احلــديث ذكـره يف هــذا املو ــوع حـديث ســفيان

فـذكر احلـديث إىل آخـره, وقـد ) حـىت  لـك ال تـذه  األيـام والليـاي: ؛ قـال عبد اهلل بن مسعود عن النـب 
 (.114ص(" )سبحم ذكره

 (.9/191" )ميزان االعتدال( "1)
 (.1/144" )منهاج السنة النبوية(  "9)
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 .(4)"ن الشافع وإن يونس   يسمعه م
 .(1)"جمهول: "وقال فيه احلافظ ابن حجر

إنــه حــديث مشــهور مبحمــد بــن : "وقــد خــالف يف ذلــك احلــافظ ابــن كثــري, فقــال فيــه
, ولــيس هــو اخالــد امنــدي الصــنعات املــؤذن, شــيحم الشــافع , وروى عنــه غــري واحــد أيًضــ
مــن الــرواة مــن  مبجهــول؛ كمــا زعمــه احلــاكم, بــل قــد روي عــن ابــن معــني أنــه وثقــه, ول ــن

, وذكـر ذلـك شـيخنا يف حدث به عنه عن أبان بن أيب عيـاش عـن احلسـن البصـري مرسـاًل 
كذب على يونس بـن : عن بعضهم أنه رأى الشافع  يف املنام, وهو يقول (9)"التهذي :"

يــونس بــن عبــد األعلــى الصــديف مــن : قلــ . عبــد األعلــى الصــديف لــيس هــذا مــن حــديث 
رد منام, وهذا احلديث فيما يظهر بادئ الرأي خمالف ألحاديث الثقات, ال يطعن فيه مبج

كما هو األظهر, واهلل   –اليت أوردناها يف إثبات مهدي غري عيسى بن مرمي, إما قبل نزوله 
, وإمــا بعــده, وعنــد التيمــل ال يتنافيــان, بــل ي ــون املــراد مــن ذلــك ن املهــدي حــحم -أعلــم

 .(1)", واهلل أعلماأيضً  اي ون غريه مهديً املهدي هو عيسى بن مرمي, وال ينف  ذلك أن 
وال مهــدي إال : "حيتمــل أن قولــه عليــه الصــالة والســالم: "وقــال أبــو عبــد اهلل القــراب

ًً : ؛ أي"عيسى إال عيسى, وعلى هذا هتمم األحاديث ويرتفم  امعصومً  اال مهدي كامًل
 .(1)"التعارد

                                                 
 (.1/410" )تقري  التهذي (  "4)
 .أليب احلجاج املزي( 4461 -9/4469" )هتذي  ال مال يف أمساء الرجال(  "1)
 .اه زيين. حتقيحم د( 4/91" )الفنت واملالحم/  النهاية(  "9)
 (.940ص" )التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اوخرة(  "1)
(1  ) 
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حاديث ال ثرية الثابتـة يف شـين وعلى فرد احتمال ثبوته؛ فإنه ال يقوم أمام األ: قل 
مــن هــذا احلــديث الــذي اختلفــ  أقــوال العلمــاء يف ثبوتــه مــن  ااملهــدي, وهــ  أصــح إســنادً 

 .واهلل أعلم. عدمه
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 الَصل الثاني

 لجا  المسي  الد  

 :معنى المسي * 
, وأوصـــلها (4)يف اشـــتقاا هـــذا اللفـــظ ذكـــر أبـــو عبـــد اهلل القـــراب ثالثـــة وعشـــرين قـــواًل 

 .(1)إىل سسني قواًل " اموسالق"صاح  
 .وهذه اللفظة تطلحم على الصديحم, وعلى الضليل ال ذاب

 .الضليل ال ذاب: الصديحم, واملسيح الدجال: فاملسيح عيسى بن مرمي 
 :فخلحم اهلل املسيحني, أحد ا  د اوخر

 .مسيحامدى؛ ي ئ األكمه واألبرص, وحيىي املوتى بإذن اهلل فعيسى 
مســيح الضــاللة, يفــنت النــاس مبــا يعطــاه مــن اويــات؛ كــإنزال  – لعنــه اهلل –والــدجال 

 .املطر, وإحياء األرد بالنبات, وغري ا من اطوارا
؛ ألن إحــدى عينيــه ممســوحة, أو ألنــه  ســح األرد يف أربعــني اومســ  الــدجال مســيحً 

 .(9)ايومً 

                                                 
 (.906ص" )التذكرة: "انظر(  4)
شرا مشارا "أنه أورد هذه األقوال يف كتابه " القاموس", وذكر صاح  (1/196" )ترتي  القاموس: "انظر(  1)

 .وغريه" األنوار
 (.161 -1/161" )لسان العرب", و(910-1/919" )يثالنهاية يف غري  احلد: "انظر(  9)
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 .(4)"إن الدجال ممسوا العني: "والقول األول هو الراجح؛ ملا جاء يف احلديث

 :معنى الدجال* 
دجــل البعــري؛ إذا اــاله بــالقطران, وغطــاه : ؛ فهــو مــيخوذ مــن قولــه(الــدجال)أمــا لفــظ 

 .(1)به
 .دجل إذا لبس وموه: معناه اطل ؛ يقال: وأصل الدجل

: املمـــوه ال ـــذاب املمخـــرا, وهـــو مـــن أبنيـــة املبالغـــة, علـــى وزن فعـــال؛ أي: والـــدجال
دجـالون, وحبعـه ا مـام مالـك عـل دجاجلـة, وهـو : , وحبعـه(9)ي ثر منه ال ـذب والتلبـيس

 .(1)حبم ت سري
 .(1)وذكر القراب أن الدجال يف اللغة يطلحم على عشر وجوه

الـدجال؛ : علـى املسـيح األعـور ال ـذاب, فـإذا قيـل اأصـبح  علًمـ(: الـدجال)ولفظة 
 .فال يتبادر إىل الذهن غريه
ألنـــه يغطـــ  علـــى النـــاس كفـــره  ألنـــه يغطـــ  احلـــحم بالبااـــل, أو: ومســـ  الـــدجال دجـــااًل 

 .واهلل أعلم. (9)ألنه يغط  األمر ب ثرة حبوعه: ب ذبه و ويهه وتلبيسه عليهم, وقيل

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/94), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم(  "4)
 (.1/411" )ترتي  القاموس", و(44/199" )لسان العرب: "انظر(  1)
 (.1/441" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر(  9)
 (.44/199" )لسان العرب(  "1)
 (.913ص" )التذكرة(  "1)
 (.1/411" )ترتي  القاموس", و(190 -44/199" )لسان العرب(  "9)
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 :ََة الدجال واألحاديث الوارد  في ذلال* 
الدجال رجل من بين آدم, له صفات كثرية جاءت هبا األحاديث؛ لتعريف الناس بـه, 

ؤمنـون, فـال يفتنـون بـه, بـل ي ونـون علـى علـم وحتذيرهم من شـره, حـىت إذا خـرج؛ عرفـه امل
, وهذه الصفات  يزه عن غريه من النـاس, فـال يغـرت بـه  بصفاته اليت أخ  هبا الصادا 

 .إال اماهل الذي سبق  عليه الشقوة, نسيل اهلل العافية
ومن هذه الصفات أنه رجل, شاب, أ ر, قصري, أفحه, جعد الرأس, أجلى امبهة, 

؛ كياــا (1), وال جحــراء(4)ممســوا العــني اليمــي, وهــذه العــني ليســ  بناتئــهعــريض النحــر, 
باحلروف ( خ ف ر)غليظة, وم توب بني عينيه  (9)عنبة اافئة, وعينه اليسرى عليها ظفرة

بدون تقطيم, يقريها كـل مسـلم كاتـ  وغـري كاتـ , ومـن صـفاته أنـه ( كافر)املقطعة, أو 
 .عقيم ال يولد له

الصـــحيحة الـــيت جـــاء فيهـــا ذكـــر صـــفاته ا لســـابقة, وهـــ  مـــن  وهـــذه بعـــض األحاديـــث
 :على ظهور الدجال األدلَّة
 بينا أنا نالم أاوف : "قا عن ابن عمر ر   اهلل عنهما أن رسول اله  -4

                                                 
 .أن عينه ليس  بارزة: ميخوذة من النتوء, وهو االرتفاع واالنتفاخ؛ أي(: ناتئة(  )4)
 (.44/111" )عون املعبود", و(1/943" )ترتي  القاموس: "انظر 
هــ  باطــاء : "وقــال األزهــري. ليســ  غــالرة منجحــرة يف نفرهتــا: ا حلــاء؛ أيبفــتح امــيم وســ ون (: جحــراء(  )1)

 ., وأن ر احلاء"املعجمة
 (.44/111" )عون املعبود", و(1/443" )لسان العرب: "انظر 
النهايـة يف "انظـر . بفتح الظاء املعجمة والفاء, حلمة تنب  عند املـبق , وقـد  تـد إىل السـواد فتغشـاه(: ظفرة(  )9)

 (.9/413" )حلديثغري  ا
 (.1/136" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر. هو مقدمة العني(: املبق )و 
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فإذا (: , مث رأى الدجال, فوصفه, فقالفذكر أنه رأى عيسى بن مرمي ...)بالبي 
هـذا الـدجال : كين عينه عنبـة اافئـة؛ قـالوا   رجل جسيم, أ ر, جعد الرأس, أعور العني,

 .(1)؛ رجل من خزاعة"(4)ابن قطن اأقرب الناس به شبهً 
ذكــــر الــــدجال بــــني ظهــــرات  وعــــن ابــــن عمــــر ر ــــ  اهلل عنهمــــا أن رســــول اهلل  -1

إن اهلل تعاىل ليس بيعور, أال وإن ا ملسيح الدجال أعو رالعني اليمي؛ كين : "الناس, فقال
 .(9)"يةعينة عنبة ااف

إنـــه شـــاب, : "يف وصـــف الـــدجال قـــال : ويف حـــديث النـــواس بـــن مسعـــان  -9
 .(1)", عينه اافية, كيت أشبهه بعبد العزى بن قطن(1)قط 

                                                 
مـن بـين املصـطلحم مـن خزاعـة, وأمـه هالـة بنـ  : امسه عبد العزى بن قطن بن عمرو اطزاعـ , وقيـل: ابن قطن(  4)

ال, أنـ  : شـبهه؟ قـال أيضـرت: "ومـا ورد أنـه قـال للنـب . خويلد, وليس له صحبة, فقـد هلـك يف اماهليـة
 ., فه  زيادة  عيفة من رواية املسعودي عند أ د, وقد اختل  عليه حبديث آخر"مسلم وهو كافر

" ا صـــــابة يف  ييــــز الصـــــحابة: "وانظــــر(. 94 -41/94" )تعليــــحم أ ـــــد شــــاكر علــــى مســـــند أ ــــد: "انظــــر 
 (.49/444و 9/133" )فتح الباري",  و(1/196)

, كتـاب ا "صـحيح مسـلم", و(مـم الفـتح -49/64)اب الفـنت, بـاب ذكـر الـدجال, , كت"صحيح البخاري(  "1)
 (.مم شرا النووي -1/190)واملسيح الدجال,    ان, باب ذكر املسيح بن مرمي 

,  "صــحيح مســلم", و(مــم شــرا الفــتح -49/64), كتــاب الفــنت, بــاب ذكــر الــدجال, "صــحيح البخــاري(  "9)
 (.مم شرا النووي -43/16)كر الدجال, كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذ 

 .شديد جعودة الشعر: ؛ أي"قط (  "1)
 (. 43/91" )شرا النووي ملسلم", و(1/34" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم شرا النووي -43/91), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم(  "1)
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إن مســـيح الـــدجال : "قـــال رســـول اهلل : ويف حـــديث عبـــادة بـــن الصـــام   -1
ألــبس رجــل, قصــري, أفجــم, جعــد, أعــور, مطمــوس العــني, لــيس بناتئــه وال جحــراء, فــإن 

 .(4)"علي م؛ فاعلموا أن رب م ليس بيعور
وأمـا مسـيح الضـاللة؛ فإنـه أعـور : "قال رسول اهلل : ويف حديث أيب هريرة  -1

 .(9)"(1)العني, أجلى امبهة, عريض النحر, فيه دفي
ــــــدجال أعــــــور العــــــني اليســــــرى, جفــــــال : "؛ قــــــال ويف حــــــديث حذيفــــــة  -9 ال
 .(1)"(1)الشعر
 .(9)"وإن بني عينيه م توب كافر: "قال ؛ ويف حديث أنس  -0

 .(0)"؛ يقريه كل مسلم(خ ف ر)مث هتجاها : "ويف رواية

                                                 
 (.املعبودعون  -44/119" )سنن أيب داود(  "4)
 (.1111ا( )943 -1/940" )صحيح امامم الصغري: "انظر. واحلديث صحيح 
 .فيه احنناء –بغري  ز  –ورجل أدىف . االحنناء: الدفي مقصور(: دفي(  )1)
 (.191 -41/199, 4/00" )لسان العرب", و(1/419" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
, وحســنه ابــن  "إســناده صــحيح: "حتقيــحم وشــرا أ ــد شــاكر, وقــال ,(94 -41/13" )مســند ا مــام أ ــد(  "9)

 .كثري
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/494" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر 
 .كثريه: ؛ أي(جفال الشعر(  )1)
 (.4/134" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم شرا النووي -94 -43/94), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم(  "1)

, كتـاب "صـحيح مسـلم"و(. مـم الفـتح –( 49/64), كتاب الفنت, باب ذكر الـدجال, "صحيح البخاري(  "9)
 (.مم شرا النووي – 43/16)الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, 

 (.مم شرا النووي -43/16), كتاب الفنت, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم(  "0)
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 .(4)"يقريه كل مؤمن كات  وغري كات : "ويف رواية عن حذيفة
, وال يش ل رييـة بعـض النـاس مـذه ال تابـة دون (1)وهذه ال تابة حقيقة على ظاهرها

اخ يف البصــر خيلقــه اهلل للعبــد كيــف شــاء ومــىت وذلــك أن ا در "بعــض, وقــراءة األمــ  مــا, 
شاء, فهذا يـراه املـؤمن بعـني بصـره, وإن كـان ال يعـرف ال تابـة, وال يـراه ال ـافر, ولـو كـان 

بعـني بصـريته, وال يـراه ال ـافر, فيخلـحم اهلل للمـؤمن  األدلَـّةيعرف ال تابـة؛ كمـا يـرى املـؤمن 
 .(9)"اداتا دراخ دون تعلم؛ ألن ذلك الزمن تنخرا فيه الع

الصحيح الذي عليه احملققون أن هذه ال تابة علـى ظاهرهـا, وأاـا كتابـة : "قال النووي
حقيقية, جعلها اهلل آية وعالمة من حبلة العالمات القااعة ب فره وكذبه وإبطاله؛ يظهرها 
اهلل تعاىل ل ل مسلم؛ كات  وغري كات , وخيفيها عمن أراد شقاوته وفتنته, وال امتناع يف 

 .(1)"كذل
مـا جـاء يف حـديث فاامـة بنـ  قـيس ر ـ  اهلل عنهـا يف قصـة  اومن صفاته أيًضـ -3

, حـىت دخلنـا الـدير, فـإذا فيـه أعظـم إنسـان افانطلقنا سراعً : "امساسة, وفيه قال  يم 
 .(1)"ارأيناه ق , وأشده وثاقً 

مــا بــني : "يقــول مسعــ  رســول اهلل : ؛ قــالويف حــديث عمــران بــن حصــني  -6
 .(9)خلحم أك  من الدجال السَّاعةدم إىل قيام خلحم آ

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/94" )سلمصحيح م(  "4)
 .إاا جماز عن مسة احلدوث؛ فإنه مذه   عيف: خالفًا ملن قال(  1)
 (.49/444" )فتح الباري", و(94 -431/94" )شرا النووي ملسلم: "انظر 
 (.49/444" )فتح الباري(  "9)
 (.43/94" )شرا النووي لصحيح مسلم(  "1)
 (.مم شرا النووي -43/34)الساعة, باب قصة امساسة,  , كتاب الفنت وأشراط"صحيح مسلم(  "1)
 (.مم شرا النووي -30 -43/39), كتاب الفنت, باب يف بقية من أحاديث الدجال, "صحيح مسلم(  "9)
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يف  وأمـــا أن الـــدجال ال يولـــد لـــه؛ فمـــا جـــاء يف حـــديث أيب ســـعيد اطـــدري  -44
إنــه ال : "يقـول ألسـ  مسعــ  رسـول اهلل : "قصـته مـم ابــن صـياد, فقـد قــال أليب سـعيد

 .(4)"بلى: قل : قال" يولد له؟
وصــف عينــه اليمــي بــالعور, ويف بعضــها  واملالحــظ يف الروايــات الســابقة أن يف بعضــها

 .وصف عينه اليسرى بالعور, وكل الروايات صحيحة, وهذا فيه إش ال
فذه  احلافظ ابـن حجـر إىل أن حـديث ابـن عمـر الـوارد يف الصـحيحني والـذي جـاء 
فيه وصف اليمي بالعور أرجح من رواية مسـلم الـيت جـاء فيـه وصـف عيـه اليسـرى بـالعور؛ 

 .(1)صحته أقوى  من غريهألن املتفحم على 
ــــات كلهــــا  ــــين الــــدجال كلتيهمــــا معيبــــة؛ ألن الرواي وذهــــ  القا ــــ  عيــــاد إىل أن عي

الـيت : ؛ أي-بـاممز  –صحيحة, وت ـون العـني املطموسـة واملمسـوحة هـ  العـوراء الطافئـة 
وت ـون العــني اليســرى الــيت . ذهـ   ــويها, وهــ  العـني اليمــي؛ كمــا يف حـديث ابــن عمــر

, فهـــو أعـــور العـــني اليمـــي امعيبـــة أيًضـــ –بـــال  ـــز  –ليظـــة, وهـــ  الطافيـــة عليهـــا ظفـــرة غ
املعيـ , : معيبة؛ فإن األعـور مـن كـل شـ ء: , ف ل واحدة منهما عوراء؛ أياواليسرى معً 

ال ســيما مــا خيــتص بــالعني, ف ــال عيــين الــدجال معيبــة عــوراء, إحــدا ا بــذهاهبا, واألخــرى 
 .بعيبها

 .(9)"هو فيث ااية من احلسن: "قال النووي يف هذا اممم

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/14), كتاب الفنت, باب ذكر ابن صياد, "صحيح مسلم(  "4)
 (.49/60" )فتح الباري: "انظر(  1)
 (.1/191" )را النووي ملسلمش: "انظر(  9)



 

 

 115 اعة أشراط الس  

 .(4)ورجحه أبو عبد اهلل القراب
 ؟يف زمن النب  اهل الدجال ح ؟ وهل كان موجودً * 

وقبل امواب عن هذين السؤالني ال بد من معرفة حال ابن صياد؛ هل هو الدجال أو 
 غريه؟

 وإذا كان الدجال غري ابن صياد؛ فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته أو ال؟
 :وقبل ا جابة عن هذه األسئلة نعرف بابن صياد

 :ابن َياد* 
 .(1)بن صياد أو صالد –عبد اهلل : وقيل –امسه هو صايف 

إىل  عنـــد قـــدوم النـــب  امـــن األنصـــار, وكـــان صـــغريً : كـــان مـــن يهـــود املدينـــة, وقيـــل
 .املدينة

ا مـــام وذكــر ابـــن كثــري أنـــه أســـلم, وكــان ابنـــه عمــارة مـــن ســـادات التــابعني, روى عنـــه 
 .(9)مالك وغريه

عبـد اهلل بـن صـياد, أورده : ", فقـال"هريـد أمسـاء الصـحابة"وترجم له الذهب يف كتابـه 
 هو ابن صالد, كان أبوه : , وقال(1)ابن شاهني

                                                 
 (.999ص" )التذكرة(  "4)
و 3/404" )عمـــــــدة القـــــــاري شـــــــرا صـــــــحيح البخـــــــاري", و(9/491, 9/114" )فـــــــتح البـــــــاري: "انظـــــــر(  1)

شـــرا ", و(4/413" )الفـــنت واملالحــم/ النهايــة "لبــدر الــدين العيـــين ابعــة دار الف ـــر, و( 949 -41/103
التصريح مبا ", و(91, 1/99" )إحتاف امماعة", و(44/103) "عون املعبود", و(43/19" )النووي ملسلم

 .من تعليحم الشيحم عبد الفتاا أبو غدة( 431 -439ص" )تواتر يف نزول املسيح
 .اه زيين. , حتق  د(4/413" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر(  9)
ملفســر, كـــان مــن حفـــاظ هــو احلــافظ أبـــو حفــص عمــر بـــن أ ــد بــن عثمـــان بــن شــاهني البغـــدادي الــواعظ ا(  1)

 .ر ه اهلل( هـ931)احلديث, ومن أوعية العلم, له عدة مصنفات, أكثرها يف التفسري والتاريحم, تويف سنة 
 .للزركل ( 1/14" )األعالم", و(9/440" )شذرات الذه : "انظر ترحبته يف  
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إنـــه الـــدجال, مث أســـلم, فهـــو : , وهـــو الـــذي قيـــلا, فولـــد عبـــد اهلل أعـــور خمتونًـــايهوديًـــ
 .(4)"تابع , له ريية

ومـن ولـده : ", فذكر ما قاله الـذهب, مث قـال"ا صابة"ابن حجر يف  وترجم له احلافظ
عمارة بن عبد اهلل بن صياد, وكان من خيار املسـلمني, مـن أصـحاب سـعيد بـن املسـي , 

 ".روى عنه مالك وغريه
 .مث ذكر حبلة من األحاديث يف شين ابن صياد؛ كما سييه ذكرها فيما بعد

ر ابـــن صـــياد يف الصـــحابة؛ ألنـــه إن كـــان الـــدجال؛ ويف امملـــة ال معـــي لـــذك: "مث قـــال
  ي ـن  , وإن كـان غـريه؛ فهـو حـال لقيـه النـب ا؛ ألنـه  ـوت كـافرً افليس بصحايب قطًعـ

 .(1)"امسلمً 
 .ل ن إن أسلم بعد ذلك؛ فهو تابع  له ريية؛ كما قال الذهب

ة بــن عمــار : "لعمــارة بــن صــياد, فقــال" هتــذي  التهــذي "وتــرجم ابــن حجــر يف كتابــه 
جابر بن عبد اهلل, وسعيد بـن ا : روى عن. عبد اهلل بن صياد األنصاري, أبو أيوب املدت

. الضحاخ بن عثمان اطزام , ومالك بن أنـس, وغري ـا: وعنه. ملسي , وعطاء بن يسار
 كان : وقال ابن سعد. صاحل احلديث: وقال أبو حات. ثقة: قال ابن معني والنسال 

                                                 
(4  ) 
 .ار املعرفة بريوت, للحافظ الذهب, ابم د(9999رقم ( )4/946" )هريد أمساء الصحابة(  "1)
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: , وكانوا يقولوناان مالك بن أنس ال يقدم عليه يف الفضل أحدً وك. ثقة قليل احلديث
حنن بنو أشيه  بن النجار, فدفعهم بنو النجار, فهم اليوم خلفاء بين مالك بـن النجـار, 

 .(4)"وال يدري ممن هم

 :أحواله* 
فيصـــدا وي ـــذب, فانتشـــر خـــ ه بـــني  ا, وكـــان يـــت هن أحيانًـــكـــان ابـــن صـــياد دجـــااًل 

 .له لدجال؛ كما سييه يف ذكر امتحان النب الناس, وشاع أنه ا

 :له امتحان النبي * 
أن يطلم على أمره,  ملا شاع بني الناس أمر ابن صياد, وأنه هو الدجال؛ أراد النب 

حــىت ال يشــعر بـه ابــن صــياد؛ رجـاء أن يســمم منــه  اويتبـني حالــه, ف ـان يــذه  إليــه خمتفيًـ
 .ليت ت شف عن حقيقته, وكان يوجه إليه بعض األسئلة ااشيئً 

يف رق  قبل  فف  احلديث عن ابن عمر ر   اهلل عنهما؛ أن عمر انطلحم مم النب 
, وقد قارب ابن صياد (9)بن مغالة (1)ابن صياد, حىت وجدوه يلع  مم الصبيان عند أام

أتشـــهد أت رســـول : "بيـــده, مث قـــال البـــن صـــياد احللـــم, فلـــم يشـــعر حـــىت  ـــرب النـــب 
: فقـال ابـن صـياد للنـب .أشـهد أنـك رسـول األميـني: إليه ابن صياد, فقالفنظر ". اهلل؟

 ". ما ترى؟: "فقال له". آمن  باهلل وبرسله: "أتشهد أت رسول اهلل؟ فرفضه, وقال

                                                 
 (.934رقم ( )0/143" )هتذي  التهذي (  "4)
 .بناء مرتفم كاحلصن, وحبعه آاام: ؛ بضمتني(أام(  )1)
 (.9/114" )فتح الباري", و(4/11" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 .بطن من األنصار: بفتح امليم واملعجمة اطفيفة(: مغالة( )9)
 (.9/114" )فتح الباري" 
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مث قـال ". خلـ  عليـك األمـر: "فقـال النـب . ييتيين صـادا وكـاذب: قال ابن صياد
اخسـي فلـن : "فقـال. (4)هـو الـدخ: بن صـيادفقال ا". ؟اإت خبيت لك خبيئً : "له النب 

إن : "فقــال النــب . دعــين يــا رســول اهلل أ ــرب عنقــه:  فقــال عمــر ". تعــدو قــدرخ
 .(1)"ي نه؛ فلن تسل  عليه, وإن   ي نه؛ فال خري لك يف قتله

فقال رسول اهلل . على املاء اأرى عرشً : قال". ما ترى؟: "قال له ويف رواية أن النب 
 :أو كــاذبني اأرى صــادقني وكاذبًــ: قــال". رش إبلــيس علــى البحــر, ومــا تــرى؟تــرى عــ ,

 .(9)"لبس عليه, دعوه: "فقال رسول اهلل . اوصادقً 
وأيب بــن كعــ  إىل  انطلــحم بعــد ذلــك رســول اهلل : وقــال ابــن عمــر ر ــ  اهلل عنهمــا

ه ابــن قبــل أن يــرا االنخــل الــيت فيهــا ابــن صــياد, وهــو خيتــل أن يســمم مــن ابــن صــياد شــيئً 
, فرأت أم -(1)يف قطيفة له فيها رمزة أو زمرة: يعين –وهو مضطجم  صياد, فرآه النب 

وهـو  –يـا صـاف : وهو يتقـ  جبـذوع النخـل, فقالـ  البـن صـياد ابن صياد رسول اهلل 
 .(1)"لو تركته بني: "فثار ابن صياد, فقال النب . هذا حممد ! -اسم ابن صياد

                                                 
 .يريد الدخان ل نه قطمها على اريقة ال هان؛ كما سييه بيان ذلك  (4)
, كتــاب امنــالز, بــاب إذا أســلم الصــب فمـات هــل يصــلى عليــه وهــل يعــرد علــى الصــب "صـحيح البخــاري(  "1)

 (.مم الفتح -9/943)ا سالم؟ 
مــــم شــــرا  -14 -16, 43),  كتــــاب الفــــنت وأشــــراط الســــاعة, بــــاب ذكــــر ابــــن صــــياد, "صــــحيح مســــلم(  "9)

 (.النووي
فعلـــة مـــن الرمـــز, وهـــو (: رمـــزة)ومعـــي . علـــى الشـــك يف تقـــدمي الـــراء علـــى الـــزاي أو تيخريهـــا( رمـــزة أو زمـــرة(  )1)

 (.114-9/114" )فتح الباري: "انظر . من الزمر, واملراد ح اية صوته(: زمرة)وأما . ا شارة
 (.مم الفتح -9/943)فمات هل يصلى عليه  , كتاب امنالز , باب إذا أسلم الصب"صحيح البخاري(  "1)
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". ســلها كــم  لــ  بــه؟: "بعثــين إىل أمــه؛ قــال ول اهلل كــان رســ: وقــال أبــو ذر 
سـلها : "مث أرسلين إليها, فقال: قال. ا ل  به اثين عشر شهرً : فيتيتها, فسيلتها, فقال 
صـاا صـيحة الصـب ابــن : فرجعـ  إليهـا, فسـيلتها, فقـال: قـال". عـن صـيحته حـني وقـم؟

خبــيت ي خطــم شــاة : قــال ".اإت قــد خبــيت لـك خبئًــ: "مث قــال لــه رســول اهلل . شـهر
 .(1)الدخ, الدخ: , فلم يستطم, فقالالدُّخانفيراد أن يقول : قال. الدُّخانو  (4)عفراء

 .؛ ليتعرف على حقيقة أمره(الدُّخان)له بـ فامتحان النب 

ــــه تعــــاىل الــــدُّخانواملــــراد ب اٍن ُمبِ    يٍن }: هنــــا قول َِ فَاْرَتِق    ْ  يَ     ْوَم تَ    ْأِتي الس     َماُء بِ    ُد

إت قد خبيت : ", فقد وقم يف رواية ابن عمر عند ا مام أ د[44: الدُّخان] {(27)

اٍن ُمِبينٍ }: , وخبي لهالك خبيئً  َِ  .(9){يَ ْوَم تَْأِتي الس َماُء ِبُد
إن ابن صياد كاشف على اريقـة ال هـان, بلسـان امـان, وهـم يقراـو : "قال ابن كثري

, فعندها عرف رسول اهلل الدُّخان: ؛ يعينهو الدخ: العبارة, ومذا قال –يقطعون : أي –
  مادته, وأاا شيطانية, فقال 

                                                 
 (.1/14" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر. أصل اططم يف السباع مقادمي أنوفها وأفوا ا(: خطم شاة( )4)
" النهايــة يف غريــ  احلــديث: "انظــر. وجههــا: هــ  الــيت لواــا غــري ناصــم كلــون عفــر األرد؛ أي(: العفــراء)و 

(9/194.) 
 (.هبامشه منتخ  ال نز -1/413)" مسند أ د(  "1)
 (.49/911" )فتح الباري". "صحيح: "قال ابن حجر يف سنده 

ـــزار والطـــ ات يف : "قـــال اميثمـــ  , ورجـــال أ ـــد رجـــال الصـــحيح, غـــري احلـــارث بـــن "األوســـ "رواه أ ـــد والب
 (.9 -3/1" )جممم الزوالد". "حصرية, وهو ثقة

 ".إسناده صحيح: "أ د شاكر, وقالحتقيحم (. 9994ا( )6/496" )مسند أ د( "9)
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 .(4)("اخسي؛ فلن تعدو قدرخ: )له
 :وفاته* 

 .(1)"فقدنا ابن صياد يوم احلرة: "قال عن جابر 
وقد صحح ابـن حجـر هـذه الروايـة, و ـعف قـول مـن ذهـ  إىل أنـه مـات يف املدينـة, 

 .(9)وأنه كشفوا عن وجهه, وصلوا عليه
 ال األكبر؟ج  اد هو الد  هل ابن َي  * 

  على أن النب  يدلُّ له ما  مضى يف ال الم على أحوال ابن صياد وامتحان النب 
 .يف أمر ابن صياد؛ ألنه   يوا إليه أنه الدجال وال غريه اكان متوقفً 

أن ابــن صــياد هــو الــدجال, و  ين ــر عليــه ذلــك  حيلــف عنــد النــب  وكــان عمــر 
 .ول اهلل رس

يرى رأي عمر, وحيلف أن ابن صياد هو الدجال؛ كما ثب   وكان بعض الصحابة 
 .ذلك عن جابر, وابن عمر, وأيب ذر

رأيـ  جـابر بـن عبـد اهلل حيلـف بـاهلل إن : "؛ قـال(1)فف  احلديث عـن حممـدبن املن ـدر
نــد إت مسعـ  عمــر حيلـف علـى ذلـك ع: حتلـف بـاهلل, قـال: قلــ . ابـن صـياد هـو الـدجال

 , فلم ين ره النب 

                                                 
 (.0/191" )تفسري ابن كثري( "4)
 (.مم عون املعبود – 44/109" )سنن أيب داود( "1)
 (.49/913" )فتح الباري: "انظر( 9)
هو أبو عبد اهلل بن املن در بن عبد اهلل بن امدير بن عبد العزى التيم , تابع , وأحد األلمة األعـالم, روى (  1)

 .ر ه اهلل( هـ494)ابة, وتويف سنة بعض الصح
 (.101 -6/109" )هتذي  التهذي : "انظر 
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 . "(4)النب 
واهلل مـــا أشـــك أن املســـيح الـــدجال ابـــن : كـــان ابـــن عمـــر يقـــول: "؛ قـــال(1)وعـــن نـــافم

 .(9)"صياد
ألن أحلف عشر مرات أن ابـن صـالد : قال أبو ذر : "؛ قال(1)وعن زيد بن وه 

 .(1)"هو الدجال أح  إي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به
 لقـــ  ابـــن عمـــر ابـــن صـــالد يف بعـــض اـــرا املدينـــة, فقـــال لـــه قـــواًل  :وعـــن نـــاف؛ قـــال

: أغضــبه, فــانتفحم حــىت مــأل الســ ة, فــدخل ابــن عمــر علــى حفصــة وقــد بلغهــا, فقالــ  لــه
إ ــا خيــرج مــن : "قــال أمــا علمــ  أن رســول اهلل ! مــا أردت ن ابــن صــالد؟! ر ــك اهلل

 !؟(9)"غضبة  يغضبها

                                                 
حجـة ال مـن  ,  كتاب االعتصام بال تـاب والسـنة, بـاب مـن رأى تـرخ الن ـري مـن النـب "صحيح البخاري( "4)

, كتــاب الفـــنت وأشـــراط الســـاعة, بـــاب ذكـــر ابـــن "صـــحيح مســـلم", و(مـــم الفـــتح -49/119)غــري الرســـول, 
 (.مم شرا النووي -19 -43/11)صياد, 

هو أبو عبد اهلل الفقيه املدت موىل ابن عمر, أصـابه يف بعـض مغازيـه, روى عـن كثـري مـن الصـحابة, وكـان ثقـة  ( 1)
 .ر ه اهلل( هـ446)كثري احلديث, تويف سنة 

 (.141 -44/141" )هتذي  التهذي : "انظر ترحبته يف 
 (.44/139" )سنن أيب داود( "9)
 (.49/911" )فتح الباري". "سنده صحيح: "حجرقال ابن  
, فقبض وهو فيس الطريحم, روى عن كثري من هو أبو سليمان زيد بن وه  امهين ال ويف, رحل إىل النب ( 1)

ر ــه ( هـــ69), وكــان ثقــة كثــري احلــديث, تــويف ســنة الصــحابة؛ كعمــر, وعثمــان, وعلــ , وأيب ذر, وغــريهم 
 .اهلل

 (.9/110" )ي  التهذي هتذ: "انظر ترحبته يف 
 (.116ص)رواه ا مام أ د, وسبحم تريه ( 1)
 (.مم شرا النوو -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد, "صحيح مسلم( "9)
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: فلقيتــه, فقلــ  لعضــهم: لقيتــه مــرتني؛ قــال: مـرقــال ابــن ع: ويف روايـة عــن نــافم؛ قــال
كذبتين, واهلل لقد أخ ت بعض م أنه لن : قل : قال. ال واهلل: هل حتدثون أنه  هو؟ قال

. فتحـدثنا, مث فارقتـه: قـال. , ف ذلك هـو زعمـوا اليـوماوولدً   وت حىت ي ون أكثركم مااًل 
ال :  فعل  عينك ما أرى؟ قـالمىت: فقل : فلقيته مرة أخرى وقد نفرت عينيه, قال: قال
: قــال.إن شــاء اهلل خلقهـا يف عصــاخ هـذه: قـال! ال تــدري وهـ  يف رأســك؟: قلـ . أدري

فــزعم بعــض أصــحايب أت  ــربته بعصــا كانــ  معــ  : قــال. فنخــر كيشــد خنــري حــار مسعــ 
وجاء حىت دخل على أم املؤمنني, فحـدثها : قال. حىت ت سرت, وأما أنا فواهلل ما شعرت

إن أول مـــا يبعثـــه علـــى النـــاس غضـــ  : "أ  تعلـــم أنـــه قـــد قـــال! مـــا تريـــد إليـــه؟: , فقالـــ 
 .(4)"يغضبه

, ويـدافم عـن نفسـه اوكان ابن صياد يسمم ما يقوله الناس فيه, فيتيذى مـن ذلـك كثـريً 
مــن صــفات الــدجال ال  بينــه لــيس الــدجال, وحيــته علــى ذلــك بــين مــا أخــ  بــه النــب 

 .تنطبحم عليه
ومعنـا ابـن  اأو عمـارً  اخرجنـا حجاًجـ: "؛ قـال سعيد اطـدري فف  احلديث عن أيب

, فتفرا الناس, وبقي  أنا وهـو, فاستوحشـ  منـه وحشـة شـديدة فنزلنا منزاًل : قال. صالد
إن احلر شديد, فلو و عته : فقل . وجاء مبتاعه, فو عه مم متاع : قال. مما  يقال عليه

: , فقــال(1)غــنم, فــانطلحم, فجـاء بعــسفرفعــ  لنـا : قـال. ففعــل: قــال. حتـ  تلــك الشـجرة
 إن احلر شديد, والل  حار, ما يب إال : فقل ! اشرب أبا سعيد

                                                 
 (.مم شرا النووي – 13 -43/10" )صحيح مسلم( "4)
 .وأعساس وهو القدا ال بري, وحبعه عساس؛ ب سر العني,: ؛ بضم العني(العس( )1)
 (. 43/14" )شرا النووي ملسلم", و(9/199" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
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لقد  م  أن ! أبا سعيد: فقال. آخذ عن يده: أت أكره أن أشرب عن يده, أو قال
مــن خفــ  عليــه ! يــا أبــا سـعيد. , فيعلقــه بشـجرة, مث أختنــحم ممــا يقــول ي النـاسآخـذ حــباًل 

ألسـ  مـن أعلـم النـاس حبـديث . ؛ مـا خفـ  علـي م معشـر األنصـار حديث رسول اهلل
وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول . هو كافر: ؟ أليس قد قال رسول اهلل  رسول اهلل 

: وقد ترك  ولدي باملدينة؟ أو ليس قد قال رسول اهلل . هو عقيم ال يولد له:  اهلل 
: نة, وأنا أريد م ة؟ قال أبو سعيد اطدريوقد أقبل  من املدي. ال يدخل املدينة وال م ة
: قــال. أمــا واهلل إت ألعرفــه وأعــرف مولــده, وأيــن هــو اون: مث قــال. حــىت كــدت أن أعــذره

 .(4)"لك سالر اليوم اتبً : قل  له
: قال. أما واهلل إت ألعلم اون حيث هو, وأعرف أباه وأمه: "وقال ابن صياد يف رواية

 .(1)"لو عرد على ما كره : رجل؟ فقالأيسرخ أنك ذاخ ال: وقيل له
ـــا خشـــية  ـــاخ بعـــض الروايـــات الـــيت جـــاءت يف شـــين ابـــن صـــياد, تركـــ  ذكرهـــا هن وهن

 .(9)ا االة, وألن بعض احملققني كابن كثري وابن حجر وغري ا ردوها لضعف أسانيدها
 :وقد التبس على العلماء ما جاء يف ابن صياد, وأش ل عليهم أمره

                                                 
 (مم شرا النووي -11 -43/14), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد, "صحيح مسلم( "4)
 (.مم شرا النووي -43/14" )صحيح مسلم( "1)
 (.49/919" )فتح الباري"اه زيين, و. يحم د, حتق(4/410" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 9)
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وحيــته علـى ذلــك مبـا سـبحم ذكــره مـن حلــف بعـض الصــحابة . دجالإنــه الـ: فمـن قالـل
  على أنه الدجال, ومبا كان من أمره مم ابن عمر وأيب سعيد. 

وذه  بعـض العلمـاء إىل أن ابـن صـياد لـيس هـو الـدجال, وحيـته علـى ذلـك حبـديث 
 :, وقبل أن أسوا أقوال الفريقني أذكر حديث  يم بطوله يم الداري 

أنه سـيل  –شع   دان  -(4)سلم بسنده إىل عامر بن شراحيل الشعبروى ا مام م
: فقـــال –وكانـــ  مـــن املهـــاجرات األول  -فاامـــة بنـــ  قـــيس أخـــ  الضـــحاخ بـــن قـــيس

لــئن شــئ  : فقالــ . ال تســتنديه إىل أحــد غــريه مسعتيــه مــن رســول اهلل  احــدثيين حــديثً 
هـا, واعتـدادها عنـد ابـن أم فذكرت قصة تي ها مـن زوج. أجل؛ حدثيين: فقال ما. ألفعلن

: ينـادي فلما انقض  عده؛ مسع  نداء املنادي منـادي رسـول اهلل : م توم, مث قال 
, ف نــــ  يف صــــف الصــــالة جامعــــة, فخرجــــ  إىل املســــجد, فصــــلي  مــــم رســــول اهلل 

صــالته؛ جلــس علــى املنــ  وهــو   النســاء الــيت تلــ  ظهــور القــوم, فلمــا قضــى رســول اهلل 
اهلل : قــالوا". أتــدرون   حبعــت م؟: ", مث قــال"يلــزم كــل إ نســان مصــالةل: "يضــحك, فقــال
 اإت واهلل مــــا حبعــــت م لرغبــــة  وال رهبــــة , ول ــــن حبعــــت م ألن  يًمــــ: "قــــال. ورســــوله أعلــــم

  (1)الداري

                                                 
عامر بن عبد اهلل بن شراحيل الشعب احلمريي, ولد لس  سنني : هو ا مام احلافظ عامر بن شراحيل, وقيل(  4)

مــا كتبــ  ســوداء يف بيضــاء وال حــدثين : خلــ  مــن خالفــة عمــر, وروى عــن كثــري مــن الصــحابة, وكــان يقــول
 .املئة وله من العمر تسعون سنة, ر ه اهللرجل حبديث إال حفظته, تويف بعد 

 (.96 -1/91" )هتذي  التهذي ", و(1/919)للمزي " هتذي  ال مال: "انظر 
, كان من علماء أهـل ال تـاب, وقـدم املدينـة, هو أبو رقية,  يم بن أوس بن خارجة الداري, من بين طم ( 1)

حباعــة مــن الصــحابة؛ كــابن عمــر, وابــن عبــاس, , وروى عنــه وأســلم ســنة تســم مــن امجــرة وروى عــن النــب 
 (.هـ14), انتقل إىل الشام بعد قتل عثمان, ونزل بي  املقدس, وتويف سنة وأنس, وأيب هريرة 

 (.141, 4/144" )هتذي  التهذي : "انظر 
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, فجـــاء, فبـــايم, وأســـلم, وحـــدثين أ,ه ركـــ  يف ســـفينة حبريـــة مـــم انصـــرانيً  كـــان رجـــاًل 
إىل جزيــرة يف  (4)يف البحــر, مث أرفــؤوا افلعــ  هبــم املــوج شـهرً مــن طــم وجـذام,  ثالثـني رجــاًل 

السـفينة, فـدخلوا امزيـرة, فلقيـتهم دابـة  (1)البحر, حىت مغرب الشـمس, فجلسـوا يف أقـرب
ويلــك مــا أنــ ؟ : أهلــ  كثــري الشــعر, ال يــدرون مــا قبلــه مــن دبــره مــن كثــرة الشــعر, فقــالوا

انطلقـوا إىل هـذا الرجـل يف ! أيهـا القـوم: لـ وما امساسـة؟ قا: قالوا. أنا امساسة: فقال 
. ؛ فرقنا منها أن ت ون شيطانةملا مس  لنا رجاًل : قال. ؛ فإنه إىل خ كم باألشواا(9)الدير
, وأشــده احــىت دخلنــا الــدير, فــإذا فيــه أعظــم إنســان رأينــاه قــ  خلًقــ افانطلقنــا ســراعً : قــال
: ويلك ما أن ؟ قال: كعبيه باحلديد؛ قلنا, جمموعة يداه إىل عنقه, ما بني ركبتيه إىل  اوثاقً 

 قد قدر  

                                                 
 .املرفي: أرفيت السفينة إذا قربتها من الش , واملو م الذي تشد فيه(: أرفؤوا( )4)
 (.1/114" )يف غري  احلديثالنهاية : "انظر 
ـــراء(أقـــرب( )1) ـــار كامنالـــ  مـــا يتصـــرف فيهـــا الركـــاب لقضـــاء : ؛ بضـــم ال ســـفن صـــغار ت ـــون مـــم الســـفن ال ب

أقــرب : وقيــل. فهــو صــحيح, ول نــه خــالف القيــاس: قــارب, وحبعــه قــوارب, وأمــا أقــرب: حــوالجهم, واحــدها
 .أدانيها وما قارب األرد منها: السفينة

 (43/34" )شرا النووي ملسلم", و(1/91" )يف غري  احلديثالنهاية : "انظر 
بيـــ  يتعبــد فيـــه الرهبـــان, ويقــال لـــه ديـــر إذا كــان يف الصـــحاري وريوس امبـــال, وأمــا إذا كـــان فيـــث (: الــدير( )9)

 .األمصار؛ فيقال له بيعة أو كنيسة
 (.1/161" )معجم البلدان: "انظر 
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حنــن أنــاس مــن العــرب, ركبنــا يف ســفينة حبريــة, : علــى خــ ي, فــيخ وت مــا أنــتم؟ قــالوا
, مث أرفينـا إىل جزيرتـك هـذه فجلسـنا ا, فلعـ  بنـا املـوج شـهرً (4)فصادفنا البحر حـني اغـتلم

الشعر ال يدرى ما قبله من دبره من كثـرة  يف أقرهبا, فدخلنا امزيرة, فلقينا دابة أهل  كثري
اعمـدوا : ومـا امساسـة؟ قالـ : قلنـا. أنـا امساسـة: ويلك ما أن ؟ فقالـ : فقلنا. الشعر

, وفزعنـا منهـا, و  اإىل هذا الرجل يف الدير؛ فإنه إىل خ كم باألشواا, فيقبلنا إليـك سـراعً 
عـن أي شـياا تسـتخ ؟ : قلنـا؟ (1)أخ وت عـن خنـل بيسـان: قال. نيمن أن ت ون شيطانة

: قـال. أما إنـه يوشـك أن ال تثمـر: قال. نعم: هل يثمر؟ قلنا له: أسيل م عن خنلها: قال
هــ   : هــل فيهــا مــاء؟ قــالوا: عــن أي شــياا تســتخ ؟ قــال: أخــ وت عــن حبــرية ا يــة؟ قلنــا

عـن : وا؟ قـال(9)أخ وت عن عـني زغـر: قال. إن ماءها يوشك أن يذه : قال. كثرية املاء
 هل يف العني ماء؟ وهل : أي شياا تستخ ؟ قال

                                                 
 .هاج وا طرم  أمواجه: أي(: اغتلم( )4)
 (.931/ 9" )النهاية يف غري  احلديث: "رانظ 
هـ  لسـان األرد, : ؛ بالفتح مث الس ون وسني مهملة ونـون, مدينـة بـاألردن بـالغور الشـام , ويقـال(بيسان( )1)

 .وه  بني حوران وفلسطني, وهبا عني الفلوس, وه  عني فيها ملوحة يسرية, وتوصف ب ثرة النخل
: انظــر". أر فيهــا غــري خنلتــني حــاللتني, وهــو مــن عالمــات خــروج الــدجالوقــد رأيتهــا مــرارًا فلــم : "قــال يــاقوت 

 (.4/110" )معجم البلدان"
 .على وزن زفر وصرد, وآخره راء مهملة(: زغر( )9)
حــدثين الثقــة أن زغــر هــذه يف اــرف البحــرية املنتنــة يف واد هنــاخ بينهــا وبــني بيــ  املقــدس ثالثــة : "قــال يــاقوت 

 "., ومم هناخ زروعأيام, وه  من ناحية احلجاز
 (.1/149" )النهاية يف غري  احلديث", و(419 -9/411" )معجم البلدان: "انظر 
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: قـال. نعـم؛ هـ  كثـرية املـاء, وأهلهـا يزرعـون مـن مالهـا: يزرع أهلها مباء العني؟ قلنا له
أقاتلـــه : قـــال. قـــد خـــرج مـــن م ــة ونـــزل يثـــرب: أخــ وت عـــن نـــب األميـــني؛ مـــا فعــل؟ قـــالوا

نه قـد ظهـر علـى مـن يليـه مـن العـرب كيف صنم هبم؟ فيخ ناه أ: قال. نعم: العرب؟ قلنا
أمـا إن ذاخ خـري مـم أن يطيعـوه, وإت : قال. نعم: قد كان ذلك؟ قلنا: قال مم. وأااعوه

إت أنـــــا املســـــيح, وإت أوشـــــك أن يـــــؤذن ي يف اطـــــروج فـــــيخرج, فيســـــري يف : خمـــــ كم عـــــين
رمتـــان علـــ   األرد, فـــال أدع قريـــة إال هبطتهـــا يف أربعـــني ليلـــة؛ غـــري م ـــة وايبـــة, فهمـــا حم

منهمـا؛ اسـتقبلين ملـك بيـده السـيف  -اأو واحدً  –كلتا ا, كلما أردت أن أدخل واحدة 
 ".منها مالل ة حيرسواا (4)يصدت عنها, وإن على كل نق   اصلتً 

هـذه ايبـة, هـذه ايبـة, : "-يف املنـ   (1)واعن مبخصـرته – قال رسول اهلل : قال 
فإنــه . "نعــم: فقــال النــاس". نــ  حــدثت م ذلــك؟أال هــل ك. -املدينــة : هــذه ايبــة, يعــين

أعجبين حديث  يم أنه وافحم الذي كن  أحدث م عنه, وعن املدينة وم ة, أال إنه يف حبر 
الشــام, أو حبــر الــيمن, ال بــل مــن قبــل املشــرا مــا هــو, مــن قبــل املشــرا مــا هــو, مــن قبــل 

 ".املشرا ما هو, وأومي بيده إىل املشرا
 . (9)ل اهلل فحفظ  هذه من رسو : قال 

                                                 
 .هو الطريحم بني امبلني(: نق (  )4)
 (.1/441" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
ئ هــ  مــا خيتصــره ا نســان بيــده, فيمســ ه مــن عصــا أو ع ــازة أو مقرعــة أو قضــي , وقــد يت ــ(: املخصــرة( )1)

 .عليه
 (.99/ 1" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم شرا النووي -39 -43/03), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد, "صحيح مسلم( "9)
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غريـ   –حـديث فاامـة بنـ  قـيس : أي –وقـد تـوهم بعضـهم أنـه : "قال ابـن حجـر
 .؛ (4)"أبو هريرة, وعالشة, وجابر: فرد, وليس كذلك, فقد رواه مم فاامة بن  قيس

 :ادأقوال العلماء في ابن َي  * 
دم, ومـا الصحيح أن ابن صياد هو الـدجال؛ بداللـة مـا تقـ: "قال أبو عبد اهلل القراب

 .(1)يبعد أن ي ون بامزيرة يف ذلك الوق , وي ون بني أظهر الصحابة يف وق  آخر
وقصـــته مشـــ لة, وأمـــره مشـــتبه يف أنـــه هـــل هـــو املســـيح : قـــال العلمـــاء: "وقـــال النـــووي

 .الدجال املشهور أم غريه, وال شك يف أنه دجال من الدجاجلة
إليه بينه املسيح الدجال وال غريه,   يوا  وظاهر األحاديث أن النب : قال العلماء

وإ ا أوحـ  إليـه بصـفات الـدجال, وكـان فيـث ابـن صـياد قـرالن حمتملـة, فلـذلك كـان النـب 
  ال يقطــم بينــه الـــدجال وال غــريه, ومــذا قـــال لعمــر" : إن ي ــن هـــو؛ فلــن تســـتطيم
 ".قتله

ولـد لـه هـو,  وأما احتجاجه هو بينه مسلم والدجال كافر, وبينه ال يولد للدجال وقـد
 وأنه ال يدخل م ة واملدينة وأن ابن صياد دخل املدينة 

                                                 
 (.49/913" )فتح الباري( "4)
 هـــذا احلـــديث عليــه اـــابم اطيـــال, ومســـة: "وممـــن رد هـــذا احلـــديث العظــيم الشـــيحم أبـــو عبيـــة, فقــد قـــال: قلــ  

 ".الو م
اللهـم إال الشـذوذ والسـع  وراء العقـل ! بـيي دليـل يـرد حـديثًا صـحيًحا تلقتـه األمـة بـالقبول؟: ونسـيل أبـا عبيـة 

 .القاصر, غفر اهلل لنا وله
 ., بتعليحم الشيحم حممد فهيم أبو عبية(4/69" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر 
 (.041ص" )التذكرة( "1)
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إ ا أخ  عن صـفاته وقـ  فتنتـه  وهو متوجه إىل م ة؛ فال داللة له فيه؛ ألن النب 
 .وخروجه يف األرد

أتشـهد أت رسـول :  ومن اشـتباه قصـته وكونـه أحـد الدجاجلـة ال ـاذبني قولـه للنـب 
فوا املاء, وأنـه ال ي ـره أن ي ـون  ايه صادا وكاذب, وأنه يرى عرشً ودعواه أنه ييت! اهلل ؟

إت ألعرفه وأعرف مولده وأين هو اون, وانتفـاخ : هو الدجال, وأنه يعرف مو عه, وقوله
 .حىت مأل الس ة

وأما إظهاره ا سالم, وحجه, وجهاده, وإقالعه عما كان عليـه؛ فلـيس بصـريح يف أنـه 
 .(4)"غري الدجال
 .نووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجالوكالم ال

, وأشـ ل أمـره, حـىت اشديدً  ااختلف الناس يف أمر ابن صياد اختالفً : "وقال الشوكات
يف كونــه الــدجال أم  اكــان مــرتددً   قيــل فيــه كــل قــول, وظــاهر احلــديث املــذكور أن النــب 

 ...ال؟
 :جبوابني وقد أجي  عن الرتدد منه 

قبــل أن يعلمــه اهلل بينــه هــو الــدجال, فلمــا أعلمــه؛   ين ــر علــى  ه تــردد أنــ: األول
 .عمر حلفه
 .أن العرب قد ترج ال الم خمرج الشك, وإن   ي ن يف اط  شك: الثات
بإسناد صحيح عن ابـن عمـر؛  (1)على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاا يدلُّ ومما 

 من  ومعه رجل – القي  ابن صياد يومً : "قال

                                                 
 (.10 -43/19" )شرا النووي ملسلم( "4)
 ., حتقيحم حبي  الر ن األعظم (44/969" )املصنف( "1)
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: فـــإذا عينـــه قـــد افـــ  وهـــ  خارجـــة مثـــل عـــني احلمـــار, فلمـــا رأيتهـــا؛ قلـــ  –اليهـــود 
كـذب  وهـ  : قلـ . ال أدري والـر ن: مىت افـ  عينـك؟ قـال! أنشدخ اهلل يا ابن صياد

 .(4)"افمسحها وخنر ثالثً : قال. يف رأسك
 .(1)وقد سبحم ذكر حنو هذه القصة من رواية ا مام مسلم

 .كالم الشوكات أنه مم القاللني بين ابن صياد هو الدجال األك والذي يظهر ي من  
فيــه أن الــدجال األكــ  الــذي : "يف ســياا كالمــه علــى حــديث  ــيم (9)وقــال البيهقــ 

خيرج يف آخر الزمان غري ابن صياد, وكان ابن صـياد أحـد الـدجالني ال ـذابني الـذين أخـ  
 خبروجهم, وقد خرج أكثرهم. 

ن بــين ابـن صـياد هـو الــدجال   يسـمعوا بقصـة  ـيم, وإال؛ فــاممم وكـين الـذين يزمـو 
, إذ كيــف يلتــئم أن ي ــون مــن كــان يف أثنــاء احليــاة النبويــة شــبه حمــتلم, ابينهمــا بعيــد جــدً 
يف جزيرة من جزالر  امسجونً  اكبريً   اويسيله؛ أن ي ون يف آخرها  شيخً  ويتمم به النب 

 !هل خرج أو ال؟ خ  النب باحلديد, يستفهم عن  االبحر, موثقً 
 .فاألول أن حيمل على عدم االاالع

أما عمر؛ فيحتمل أن ي ون ذلك منه قبل أن يسمم قصة  ـيم, مث ملـا مسعهـا؛   يعـد 
 . إىل احللف املذكور

                                                 
 .للشوكات, ابعة مصطفى احللب, مصر( 194, 0/194" )نيل األواار شرا منتقى األخبار( "4)
 (104 -104ص( )1)
ــــن علــــ  الشــــافع , صــــاح  املصــــنفات؛ كـــــ( 9) , "الســــنن ال ــــ ى"هــــو احلــــافظ أبــــو ب ــــر أ ــــد بــــن احلســــني ب

 .ر  ه اهلل( هـ113), وغريها, تويف يف نيسابور  سنة "املبسوط", و"داللل النبوة", و"الصغرى"و
 (.4/449" )األعالم", و(941  -9/941" )شذرات الذه : "انظر 
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, فاستصــح  مـــا كــان االـــم عليــه مـــن عمـــر وأمــا جـــابر؛ فشــهد حلفـــه عنــد النـــب 
 . "(4)حبضرة النب 
كان من رواة حـديث  ـيم؛ كمـا جـاء يف روايـة أيب داود, حيـث   ل ن جابر : قل 

إن يف هـــذا : "(1)ذكـــر قصـــة امساســـة والـــدجال بنحـــو قصـــة  ـــيم, مث قـــال ابـــن أيب ســـلمة
. فإنــه قــد مــات: قلـ . شــهد جــابر أنـه هــو ابــن صــالد: (9)مــا حفظتـه؛ قــال ااحلـديث شــيئً 

: قال. فإنه قد دخل املدينة :قل . وإن أسلم: قال. فإنه قد أسلم: قل . وإن مات: قال
 .(1)"وإن دخل املدينة

إنه أسلم, ودخـل املدينـة, : اد هو الدجال, وإن قيلمصر على أن ابن صيَّ  فجابر 
 .ومات

 .(1)"اد يوم احلرةفقدنا ابن صيَّ : "أنه قال وقد تقدم أنه صح عن جابر 
 تاريحم "يف  (9)أخرج أبو نعيم األصبهات: "وقال ابن حجر

                                                 
 (.910 -49/919" )فتح الباري( "4)
نة هــو عمــر بــن أيب ســلمة بــن عبــد الــر ن بــن عــوف الزهــري قا ــ  املدينــة, صــدوا خيطــئ, قتــل بالشــام ســ( 1)

 (.هـ491)
 (.1/19" )تقري  التهذي : "انظر 
 .القالل هو أبو سلمة بن عبد ا لر ن والد عمر( 9)
 (.44/100" )عون املعبود: "انظر 
 (.مم عون املعبود -44/109), كتاب املالحم, باب يف خ  امساسة, "سنن أيب داود( "1)
ه مقال, ول ن حديثه حسن, ويتعق  به على ابن أيب سلمة امسه عمر في: "قال ابن حجر على هذا احلديث 

 ".من زعم أن جابًرا   يطلم على قصة  يم
 (.49/910" )فتح الباري" 
 .تقدم تريه( 1)
" حليـة األوليـاء"هو احلافظ أ د بن عبد اهلل بن أ ـد بـن إسـحاا األصـبهات, صـاح  املصـنفات ال بـار؛ كــ( 9)

 .ر ه اهلل( هـ194)هان سنة وغريها, كان من الثقات, ولد ومات يف أصب
 (.4/410" )األعالم", و(9/1119" )شذرات الذه : "انظر 
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ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال, فساا من اريحم شبيل بن عرزة عـن  (4)"أصبهان
ملا افتتحنا أصبهان؛ كان بني عس رنا وبني اليهودية : حسان بن عبد الر ن عن أبيه؛ قال

, فـــإذا اليهـــود يزفنـــون ويضـــربون, فســـيل  افرســـحم, ف نـــا نيتيهـــا فنختـــار منهـــا, فيتيتهـــا يوًمـــ
الــذي نســتفتح بــه علــى العــرب يــدخل, فبــ  عنــده علــى مل نــا :   مــنهم؟ فقــال اصــديقً 

سطح, فصلي  الغداة, فلما الع  الشمس؛ إذا الرهه من قبل العس ر, فنظرت , فـإذا 
رجل عليه قبة مـن رحيـان, واليهـود يزفنـون ويضـربون, فنظـرت, فـإذا هـو ابـن صـياد, فـدخل 

 .(1)"السَّاعةاملدينة فلم يعد حىت 
مــم ( فقــدهم البــن صــياد يــوم احلــرة: أي)جــاب هــذا  وال يلتــئم خــ : "قــال ابــن حجــر

خ  حسان بن عبد الر ن؛ ألن فتح أصبهان كان يف خالفة عمر؛ كما أخرجه أبـو نعـيم 
 ., وبني قتل عمل ووقعة احلرة حنو أربعني سنة"تارخيها"يف 

و  ن احلمل على أن القصة إ ـا شـاهدها والـد حسـان بعـد فـتح أصـبهان هبـذه املـدة, 
صرت أتعاهدها, وأتردد : تقديره احمذوفً " ملا افتتحنا أصبهان: "يف قوله( ملا)واب وي ون ج

 .(9)"ادإليها, فجرت قصة ابن صياد, فال يتحد زمان فتحها وزمان دخوما ابن صيَّ 

                                                 
 (.م4691)أليب نعيم, ابم يف مدينة ليدن مبطبعة بريل, ( 133 -130ص)ذكر أخبار أصبهان (  4)
 ".عبد الر ن بن حسان ما عرفته والباقون ثقات: ", قال ابن حجر(913 -  9/910" )فتح الباري( "1)
 (.49/913" )فتح الباري( "9)
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أمرابن صياد قد أش ل علـى بعـض الصـحابة, فظنـوه "وذكر شيحم ا سالم ابن تيمية, 
بني لـه فيمـا بعـد أنـه لـيس هـو الـدجال, وإ ـا هـو مـن حىت ت الدجال, وتوقف فيه النب 

 .(4)جنس ال هان أصحاب األحوال الشيطانية, ولذلك كان يذه  ليخت ه
اد لـــيس بالـــدجال الـــذي خيـــرج يف آخـــر الزمـــان واملقصـــود أن ابـــن صـــيَّ : وقـــال ابـــن كثـــري

 .(1)"؛ حلديث فاامة بن  قيس الفهرية, وهو فيصل يف هذا املقامافطعً 
متضاربة يف شـين  -كما ترى  –الفة من أقوال العلماء يف ابن صياد, وه  هذه ه  ا

 .ابن صياد, ومم كل دليله
: ومـــذا فقـــد اجتهـــد احلـــافظ انـــ  حجـــر يف ا لتوفيـــحم بـــني األحاديـــث املختلفـــة, فقـــال

أقـرب مـا يمـم بـه بـني مـا تضـمنه حــديث  ـيم وكـون ابـن صـياد هـو الـدجال أن الــدجال "
, وأن ابن صياد شيطان تبدى يف صورة الدجال يف تلك اُ يم موثقً بعينه هو الذي شاهده  

املدة, إىل أن توجه إ ىل أصبهان, فاسترت مم قرينـه, إىل أن هـ ء املـدة الـيت قـدر اهلل تعـاىل 
خروجه فيها, ولشدة التباس األمر يف ذلك؛ سلك البخاري مسلك الرتجيح, فاقتصر على 

 .(9" خيرج حديث فاامة بن  قيس يف قصة  يماد, و حديث جابر عن عمر يف ابن صيَّ 

 :اد حقيقة َّل ِرافةابن َي  * 
 اد خرافة جازت على بعض شخصية ابن صيَّ "زعم أبو عبية أن 

                                                 
ـــاء الشـــيطان: "انظـــر( 4) ـــاء الـــر ن وأولي يف مطـــابم ( هــــ4901), الطبعـــة الثانيـــة, عـــام (00ص")الفرقـــان بـــني أولي

 .الرياد
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/04" )الفنت واملالحم/ النهاية(  "1)
 (.913/ 49" )فتح الباري( "9)
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العقول فعاش  قصـتها يف بعـض ال تـ  منسـوبة إىل الرسـول, والرسـول عليـه صـلوات 
ولقد آن األوان لنيخذ اهلل اليصدر عنه من القول والفعل إال ما هو لباب احلحم ومصاصه, 

بعني االعتبار وامد روا احلديث معناه, وداللته ومرماه؛ كما نيخذ سنده واريقـه؛ لتنجـو 
 .(4)"مداركنا ا سالمية من الشط  والغل 

 !!ادهذا ما قاله الشيحم أبو عبية يف تعليقه على األحاديث الواردة يف ابن صيَّ 
اد صــحيحة, جــاءت هبــا كتــ  الســنة؛  ويــرد عليــه بــين األحاديــث الــواردة يف ابــن صــي

, وغري ا, وليس يف أحاديث ابن صياد خمالفة لروا احلديث ولباب احلحم, "الصحيحني"كـ
مـن الدجاجلـة, أظهـر  اشـتبه أمـره علـى املسـلمني, وكـان دجـااًل  -كمـا سـبحم  –فـابن صـياد 

 .واملسلمني اهلل كذبه وبااله للرسول 
: بعض تعليقاته على أحاديث ابن صياد يقول وأبو عبية متناقض يف كالمه, فنجده يف

اد قـال كلمـة بـرتاء ال معـي مـا, علـى عـادة ال هـان, وأنـه   ي ـن يعـين واحلحم أن ابـن صـيَّ "
 .(1)"ب لمته, فهو مشعوذ أفاخ اشيئً 

ف يــف ي ــون يف وقــ  خرافــة ! ف المــه هنــا فيــه اعــرتاف بــين ابــن صــياد مشــعوذ أفــاخ
 !ويف وق  آخر رجل مشعوذ؟

 .أن أبا عبية متناقض يف كالمه ال شك
 الفنت / النهاية"واملتتبم لتعليقات الشيحم أيب عبية على كتاب 

                                                 
 .قيحم حممد أبو عبية, حت(4/441" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
 (.4/33" )الفنت واملالحم/ النهاية( "1)



 

 

 165 اعة أشراط الس  

للحافظ ابن كثري يرى العج , فقد أالحم أبو عبية لعقله العنان فيما أورده "  واملالحم
ابـن كثـري مـن األحاديـث, فمـا رآه هـو وقبلــه؛ فهـو احلـحم, ومـا سـوى ذلـك؛ أولـه بتــيويالت 

اهر األحاديــث, أو ح ــم علــى األحاديــث الصــحيحة بالو ــم؛ بــدون دليــل وال خمالفــة لظــ
 .برهان على صحيح

هـــل الطفـــل م لـــف؟ وهـــل يبلـــ  اهتمـــام : "اديقـــول أبـــو عبيـــة علـــى أحاديـــث ابـــن صـــيَّ 
الرســول هبــذا املزعــوم أن يقــف إليــه ويســيله هــذا الســؤال؟ وهــل مــن املعقــول أن ينتظــر حــىت 

أن يسمح له هبذا امـواب ال ـافر املـدع  للنبـوة والرسـالة؟  يتلقى  جوابه؟ وهل من املقبول
؟ أســـئلة نســــوقها إىل أولئـــك الــــذين يشـــلون عقــــومم عـــن التف ــــري وهـــل يبعـــث اهلل أافــــااًل 

 .(4)"السديد الرشيد
إن الطفل م لف, وال إن اهلل يبعث : وياب عن كالم أيب عبية هذا بينه   يقل أحد

يطلم على أمر ابن صـياد؛ أهـو الـدجال حقيقـة أم ال؟ ألنـه  أن , وإ ا أراد النب أافااًل 
, وكـان   يـوا إليـه يف أمـر ابـن صـياد شاع يف املدينة أنه الدجال الذي حذر منه النـب 

أن يقــول  –وهــو مميــز يعقــل اططــاب  –أن مــا ي شــف دجلــه  , فــرأى رســول اهلل اشــيئً 
إىل غـري ذلـك " ؟اد خبـيت لـك خبيئًـإت قـ: "إىل أن قال له"..أتشهد أت رسول اهلل؟: "له

 . من األسئلة اليت وجهها إليه رسول اهلل 
اد با ســالم, وإ ــا القصــد إظهــار حقيقــة فلــيس املقصــود هبــذا ال ــالم ت ليــف ابــن صــيَّ 

لريى جوابه, وقد ظهر من  أمره, وإذا كان القصد ما ذكرنا؛ فال غرابة أن يقف الرسول 
 .:جوابه أنه دجال من الدجاجلة

 ا سالم  ؛ فإنه ليس هناخ أي مانم يف أن يعرد النب ا  وأيضً 

                                                 
 (.4/441" )الفنت واملالحم/النهاية( "4)
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بـــاب  : "علــى الصــغري؛ فـــإن البخــاري ر ــه اهلل أورد قصـــة ابــن صــياد وتـــرجم مــا بقولــه
 .(4)"كيف يعرد ا سالم على الصب

اد مـم ادعالـه النبـوة؛ فشـبهة أثارهـا عـدم ااـالع   يعاقـ  ابـن صـيَّ  وأما كون النـب 
 :ى أقوال العلماء يف ذلك, وقد أجابوا عما ذكره بيجوبة؛ منهاأيب عبية عل

يف  اد كــان مــن يهــود املدينــة أو حلفــالهم, وكــان بيــنهم وبــني النــب أن ابــن صــيَّ  -4
عنــدما قــدم املدينــة كتــ  بينــه وبــني اليهــود,  تلــك املــدة عهــد ومهادنــة, وذلــك أن النــب 

 .هموصاحلهم على أن ال يهاجوا وأن يرتكوا على دين
ويؤيد هذا ما رواه ا مام أ د  عـن جـابر بـن عبـد اهلل ر ـ  اهلل عنهمـا يف ذكـر قصـة 

الــذن ي فيقتلــه يــا رســول اهلل, : إىل ابــن صــياد ومقالتــه, وقــول عمــر  ذهــاب النــب 
إن ي ــن هــو؛ فلســ  صــاحبه؛ إ ــا صــاحبه عيســى بــن مــرمي عليــه : "فقــال رســول اهلل 

 .(1)"من أهل العهد فليس لك أن تقتل رجاًل  الصالة والسالم, وإال ي ن هو؛
 .(1)والبغوي (9)وإىل هذا امواب ذه  اططايب

 .(1)هو املتعني : "وقال ابن حجر
 .,   يبل  احللمااد كان يف ذلك الوق  صغريً أن ابن صيَّ  -1

                                                 
 (.مم الفتح -9/404), كتاب امهاد, باب كيف يعرد ا سالم على الصب, "صحيح البخاري( "4)
 (.91 -11/91" )الفتح الربات( "1)
 (.1-3/9" )زوالدجممم ال". "رجاله رجال الصحيح: "قال اميثم  
 (.  9/431" )معا  السنن( "9)
 . حتقيحم شعي  األرنايوط( 34/ 41" )شرا السنة( "1)
 (. 401/ 9" )فتح الباري( "1)
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ويؤيــد هــذا امــواب مــا رواه البخــاري عــن ابــن عمــر ر ــ  اهلل عنهمــا يف قصــة ذهــاب 
حىت وجده يلعـ  مـم الغلمـان عنـد أاـم بـين مغالـة, : "اد, وفيها قولهابن صيَّ إىل  النب 

 .(4)"وقد قارب يومئذ ابن صياد حيتلم
 .(1)واختار القا   عياد هذا ا مواب

اد   يصرا بدعوى وهناخ جواب ثالث ذكره احلافظ ابن حجر, وهو أن ابن صيَّ  -9
مــن دعــوى الرســالة دعــوى النبــوة؛ قــال اهلل  النبــوة, وإ ــا أوهــم أنــه يــدع  الرســالة, وال يلــزم

 [39: مرمي]. (9){َلْم تَ َرى أَن ا َأْرَسْلَنا الش َياِطيَن َعَلى اْلَكاِفرِينَ أَ }: تعاىل

 :مكان ِرو  الدجال* 
, مث يسـري يف (1), مـن يهوديـة أصـبهان(1)خيرج الدجال مـن جهـة املشـرا؛ مـن خراسـان

 م ــة واملدينــة, فــال يســتطيم دخوممــا؛ ألن املالل ــة إال دخلــه؛ إال ااألرد, فــال يــرتخ بلــدً 
 .حترسهما

أال إنـه يف حبـر : "قـال يف الـدجال فف  حديث فاامـة بنـ  قـيس السـابحم أن النـب 
 الشام, أو حبر اليمن, ال بل من قبل املشرا ما هو, من 

                                                 
 (.مم الفتح -9/401), "صحيح البخاري( "4)
 (.43/13" )شرا النووي ملسلم( "1)
 (. 9/401" )فتح الباري( "9)
نيسابور, وهراة, ومرو, وبلـحم, ومـا : ا, وتشتمل على عدة بلدان؛ منهابالد واسعة يف جهة املشر (: خراسان( )1)

 . يتخلل ذلك من املدن دون ار جيحون
 (.1/914" )معجم البلدان: "انظر

ــــال يــــاقوت(: أصــــبهان( )1) ــــة أصــــبهان باملو ــــم املعــــروف بـــــ: "ق ـــــ(جــــ )مدين , (شهرســــتان), وهــــو اون يعــــرف ب
املقدس وسىب أهلها؛  ـل معـه يهودهـا, وأنـزمم أصـبهان, فبنـوا مـم  , فلما سار خبتنصر وأخذ بي (املدينة)وبـ

 ".فمدينة أصبهان اليوم ه  اليهودية.... يف ارف مدينة ج  حملة, ونزلوها, ومسي  اليهودية
  (.4/143" )معجم البلدان" 
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 .(4)(وأومي بيده إىل املشرا)قبل املشرا ما هو 
الــدجال خيــرج مــن : "؛ قــال حــدثنا رســول اهلل : ؛ قــال وعــن أيب ب ــر الصــديحم 

 .(1)" خراسان: أرد باملشرا؛ يقال ما
خيــرج الــدجال مــن يهوديــة أصــبهان, معــه : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالوعــن أنــس 

 .(9)" م من اليهوداسبعون ألفً 
 .(1)"اوأما من أين خيرج؟ فمن قبل املشرا جزمً : "قال ابن حجر
 .(1)"اليهودية: ء ظهوره من أصبهان, من حارة يقال مافي ون بد: "وقال ابن كثري

 :الدجال َّل يدِل مكة والمدينة* 
حــرم علــى الــدجال دخــول م ــة واملدينــة حــني خيــرج يف آخــر الزمــان؛ لــورود األحاديــث 

بعــد  االصــحيحة لــذلك, وأمــا مــا ســوى ذلــك مــن البلــدان؛ فــإن الــدجال ســيدخلها واحــدً 
 .اوخر

فـيخرج, فيسـري : "يس ر ـ  اهلل عنهمـا أن الـدجال قـالجاء يف حديث فاامة بن  ق
, فهما حمرمتان عل   (9)يف األرد, فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة؛ غري م ة وايبة

 كلتا ا, كلما أردت أن أدخل واحدة أو 

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/39" )صحيح مسلم( "4)
 (.مم حتفة األحوذي -9/161)لدجال؟ , باب ما جاء من أين خيرج ا"جامم الرتمذي( "1)
 (.9963ا( )414/ 9" )صحيح امامم الصغري". "صحيح: "قال ا أللبات 
 (.11/09" )الفتح الربات ترتي  مسند أ د( "9)
 (.913/ 49" )فتح الباري". "صحيح: "قال ابن حجر 
 (.49/64" )فتح الباري( "1)
 .اه زيين. حم د, حتقي(4/413" )الفنت واملالحم/ النهاية( "1)
 .ه  املدينة املنورة(: ايبة( )9)
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يصـدت عنهـا, وإن علـى كـل نقـ   امنهما؛ استقبلين ملك بيـده السـيف صـلتً  -اواحدً 
 .(4)"رسواامنها مالل ة حي
املســجد احلــرام, ومســجد املدينـــة, : أن الــدجال ال يــدخل أربعـــة مســاجد اوثبــ  أيًضــ

 .ومسجد الطور, واملسجد األقصى
ذهب  أنا ورجـل مـن األنصـار : روى ا مام أ د عن جنادة بن أيب أمية األزدي؛ قال

يف يـــذكر  حــدثنا مـــا مسعـــ  مــن رســـول اهلل : , فقلنـــا إىل رجــل مـــن أصــحاب النـــب 
, يبلــ  فيهــا  اوإنــه   ــث يف األرد أربعــني صــباحً (: "فــذكر احلــديث, وقــال.... )الــدجال

مســجد احلــرام, ومســجد املدينــة, ومســجد الطــور, : كــل منهــل, وال يقــرب أربعــة مســاجد
 .(1)"ومسجد األقصى

, أعــــور عــــني ا, قططًــــا, جعــــدً رأى رجــــاًل  أن النــــب  (9)وأمــــا مــــا ورد يف الصــــحيحني
إنــه املســيح : يديــه علــى من ــب رجــل, يطــوف بالبيــ , فســيل عنــه؟ فقــالوا االيمــي, وا ــعً 

فيجاب عنه بين منم الدجال من دخول م ة واملدينة إ ا ي ون عند خروجه يف . الدجال
 .(1)واهلل أعلم. آخر الزمان

 :أتباع الدجال* 
ب أكثر أتبـاع الـدجال مـن اليهـود والعجـم والـرتخ, وأخـالط مـن النـاس, غـالبهم األعـرا

 .والنساء

                                                 
 (.مم شرا النووي -43/39), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب قصة امساسة, "صحيح مسلم( "4)
 (.ترتي  الساعات -11/09" )الفتح الربات( "1)
رجالــه : "روقــال ابــن حجــ(. 0/919" )جممــم الزوالــد". "رواه أ ــد, ورجالــه رجــال الصــحيح: "قــال اميثمــ  

 (.441/ 49" )فتح الباري". "ثقات
مـم  -(9/100 َواذُْك ْر ِف ي اْلِكتَ اِب َم ْرَيمَ : , كتـاب أحاديـث األنبيـاء, بـاب قـول اهلل"صـحيح البخـاري( "9)

 -1/199)واملســيح الــدجال,  , كتــاب ا  ــان, بــاب ذكــر املســيح ابــن مــرمي "صــحيح مســلم", و(الفــتح
 (.مم شرا النووي -191

 (.136 -9/133" )فتح الباري", و(1/191" )شرا النووي ملسلم: "نظرا( 1)
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يتبـم الـدجال مـن يهـود : "قـال  أن رسـول اهلل  روى مسلم عن أنس بـن مالـك 
 .(4)"عليهم الطيالسة اأصبهان سبعون ألفً 

 .(1)"عليهم التيجان اسبعون ألفً : "ويف رواية لإلمام أ د
 .(9)"يتبعه أقوام كين وجوههم اجملان املطرقة: "وجاء يف  حديث أيب ب ر الصديحم

 .(1)"أن املراد هؤالء الرتخ أنصار الدجال –واهلل أعلم  -والظاهر: "ثريقال ابن ك
ال تقـــوم : "وكـــذلك بعـــض األعـــاجم؛ كمـــا جـــاء وصـــفهم يف حـــديث أيب هريـــرة: قلـــ 
ـــاعة وكرمـــان مـــن األعـــاجم,  ـــر الوجـــوه, فطـــس األنـــوف, صـــغار  احـــىت تقـــاتلوا خـــوزً  السَّ

 .(1)"األعني, كين وجوههم اجملان املطرقة, نعامم الشعر
وأما كون أكثـر أتباعـه مـن األعـراب؛ فـألن امهـل غالـ  علـيهم, وملـا جـاء يف حـديث 

 : أي –وإن من فتنته : "أيب أمامة الطويل قوله 

                                                 
مــم  -39 -43/31), كتــاب الفــنت وأشــراط الســاعة, بـاب يف بقيــة مــن أحاديــث الــدجال, "صـحيح مســلم( "4)

 (.شرا النووي
 (.11/09" )الفتح الربات ترتي  املسند( "1)
 (193/ 49" )فتح الباري: "انظر. واحلديث صحيح 
 (.193ص)الرتمذي, ومر تريه  رواه( 9)
 .اه زيين. حتقيحم د( 4/440" )الفنت واملالحم/ النهاية( "1)
 (.فتح -9/941), كتاب املناق , باب عالمات النبوة, "صحيح البخاري( "1)
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أرأيــ  إن بعثــ  لــك أبــاخ وأمــك؛ أتشــهد أت ربــك؟ : أن يقــول لألعــرايب –الــدجال 
اتبعــــه؛ فإنــــه ! بــــين يــــا: فيتمثــــل لــــه شــــيطانان يف صــــورة أبيــــه وأمــــه, فيقــــوالن. نعــــم: فيقــــول
 .(4)"ربك

وأمــا النســاء؛ فحــامن أشــد مــن حــال األعــراب؛ لســرعة تــيثرهن, وغلبــة امهــل علــيهن, 
ينـزل الـدجال يف هـذه : "قـال النـب : فف  احلديث عن ابن عمر ر   اهلل عنهمـا؛ قـال

إىل , في ون أكثر من خيرج إليه النساء, حىت إن الرجل يرجم إىل  يمه و (1)السبخة مبرقناة
 .(9)"؛ خمافة أن ترج إليهاأمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها ربااً 

 :فتنة الدجال* 
, وذلـك بسـب  مـا خيلـحم السَّـاعةفتنة الـدجال أعظـم الفـنت منـذ خلـحم اهلل آدم إىل قيـام 

 .اهلل معه من اطوارا العظيمة اليت تبهر العقول, وحتري األلباب
, وناره جنة, وأن معه أاـار املـاء, وجبـال اطبـز, , وجنته نارافقد ورد أن معه جنة ونارً 

ويـــيمر الســـماء أن  طـــر فتمطـــر, واألرد أن تنبـــ  فتنبـــ , وتتبعـــه كنـــوز األرد, ويقطـــم 
 .إىل غري ذلك من اطوارا... األرد بسرعة عظيمة؛ كسرعة الغيث استدبرته الريح

                                                 
, كتــــاب الفــــنت, بـــاب فتنــــة الـــدجال وخــــروج عيســــى بـــن مــــرمي وخـــروج يــــيجوج ومــــيجوج, "ســـنن ابــــن ماجـــه( "4)

( 100 -9/109" )صـــــــــــحيح امـــــــــــامم الصـــــــــــغري: "انظـــــــــــر. احلـــــــــــديث صـــــــــــحيح, و (4999 -1/4916)
 (.0011ا)

معجــم : "انظــر. واد باملدينــة يــيه مــن الطــالف, و ــر بطــرف القــدوم يف أصــل قبــول الشــهداء بيحــد(: مرقنــاة( )1)
 (.1/144" )البلدان

 ".إسناده صحيح: ", حتقيحم أ د شاكر, وقال(1919ا( )0/464" )مسند أ د( "9)
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 :وكل ذلك جاءت به األحاديث الصحيحة
أعـور  الـدَّجَّال: "قال رسول اهلل : ؛ قالعن حذيفة فمنها ما رواه ا مام مسلم 

 .(4)"العني اليسرى, جفال الشعر, معه جنة ونار, فناره جنة, وجنته نار
 الــدَّجَّالألنــا أعلــم مبــا مــم : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالعــن حذيفــة  اوملســلم أيًضــ

لعني نار تيجه, فإما منه, معه اران يريان, أحد  ا رأي العني ماء أبيض, واوخر رأي ا
, وليغمض, مث ليطي ـئ رأسـه, فيشـرب منـه؛ فإنـه اأدركن أحد؛ فلييت النهر الذي يراه نارً 

 .(1)"ماء بارد
يـا رسـول : أن الصـحابة قـالوا الـدَّجَّاليف ذكـر  وجاء يف حديث النواس بـن مسعـان 

يـــوم كجمعـــة, يـــوم كســـنة, ويـــوم كشـــهر, و : اأربعـــون يوًمـــ: "ومـــا لبثـــه يف األرد؟ قـــال! اهلل
كالغيـــث إذا اســـتدبرته : "ومـــا إســـراعه فيـــث األرد؟ قـــال: قـــالوا". وســـالر أيامـــه كييـــام م

الــريح, فيــيه علــى القــوم, فيــدعوهم, فيؤمنــون بــه, ويســتجيبون لــه, فيــيمر الســماء فتمطــر, 
, ا ـــروعً  (1), وأســـبغه(1)اأاـــول مـــا كانـــ  ذرً  (9)واألرد فتنبـــ , فـــرتوا علـــيهم ســـارحتهم

 مث ييه القوم, فيدعوهم, فريدون عليه قوله,  وأمده خواصر,

                                                 
 (.مم شرا النووي -94 -43/94), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال , "يح مسلمصح( "4)

 (.مم شرا النووي -43/94), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "1)
 .السارحة ه  املاشية(: سارحتهم( )9)
 .بضم الذال املعجمة وه  األعاي واألمسنة(: ذرا( )1)
أاولــه ل ثــرة اللــ , وكــذا أمــده خواصــر ل ثــرة امتاللهــا مــن : بالســني املهملــة والغــني املعجمــة؛ أي(: ســبغةأ( )1)

 .الشبم
 (.43/99" )شرا النووي ملسلم: "انظر 
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فينصــرف عــنهم,  فيصــبحون ممحلــني لــيس بييــديهم شــ ء مــن أمــوامم, و ــر باطربــة, 
, اشـبابً  اممتلئً  , مث يدعو رجاًل (4)أخرج  كنوزخ, فتتبعه كنوزها كيعاسي  النحل: فيقول ما

بــــــل ويتهلــــــل وجهــــــه فيضــــــربه بالســــــيف, فيقطعــــــه جــــــزلتني رميــــــة الغــــــرد, مث يــــــدعوه, فيق
 .(1)"يضحك

 الـدَّجَّالأن هذا الرجل الذي يقتله  وجاء يف رواية البخاري عن أيب سعيد اطدري 
, فيقــــول مــــن مدينــــة رســــول اهلل  الــــدَّجَّالمــــن خيــــار النــــاس, أوخــــري النــــاس؛ خيــــرج إىل 

أرأيـتم : الـدَّجَّالفيقـول . حديثه الذي حدثنا رسول اهلل  الدَّجَّالأشهد أنك : "دجاللل
فيقتلــه, مث حيييـــه, فيقـــول . ال: إن قتلــ  هـــذا مث أحييتــه؛ هـــل تشـــ ون يف األمــر؟ فيقولـــون

أن يقتلــه, فــال  الــدَّجَّالواهلل مــا كنــ  فيــك أشــد بصــرية مــين اليــوم, فرييــد (: الرجــل: أي)
 .(9)"يسل  عليه

يف  وفيهــا قــول النــب ... )وســبحم ذكــر روايــة ابــن ماجــه عــن أيب أمامــة البــاهل  
أرأي  إن بعث  لـك أبـاخ وأمـك؛ أتشـهد أت : إن من فتنته أن يقول لألعرايب(: "لدَّجَّالا

اتبعـه؛ فإنـه ! يـا بـين : فيتمثل له شيطانان يف صورة أبيه وأمه, فيقوالن. نعم: ربك؟ فيقول
 .(1)"ربك

                                                 
 .ه  ذكور النحل(: يعاسي  النحل( )4)
ا اـار أمـري حباعاهتا, وأصل اليعسوب أمري النحل, ويسمى كل سيد يعسوبًا, وإذ: أي: "وقال القا   عياد 

 ".النحل؛ اتبعته حباعاهتا
 (.43/90" )شرا النووي ملسلم: "وانظر. للقا   عياد, الرتاث, القاهرة( 1/941" )مشارا األنوار" 
 (.مم شرا النووي -99-91/ 43), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "1)
 (.مم الفتح -9/444)الدجال املدينة,  , كتاب الفنت, باب ال يدخل"صحيح البخاري( "9)
 (.104ص)سبحم تريه ( 1)
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 .نسيل اهلل العافية, ونعوذ به من الفنت

 :الد ج الالرد على منكر  ظهور * 
وأنـه شـخص , يف آخـر الزمـان الـدَّجَّالعلـى تـواتر خـروج  يـدلُّ ن األحاديث ما تقدم م

 .حقيقة, يعطيه اهلل ما شاء من اطوارا العظيمة
, (4)رمـــز للخرافـــات والـــدجل والقبـــالح الـــدَّجَّالوقــد ذهـــ  الشـــيحم حممـــد عبـــده إىل أن 

من بـين  س رجاًل رمز الستشراء الباال, ولي الدَّجَّالوتبعه الشيحم أبو عبية, فذه  إىل أن 
 !!آدم, وهذا التيويل صرف لألحاديث عن ظاهرها بدون قرينة  
اخـتالف مـا : "؛ قـالالـدَّجَّالوإليك ما قاله الشـيحم أبـو عبيـة يف تعليقـه علـى أحاديـث 

, وزمان ظهوره, وهل هو ابن صـياد أم غـريه؟ الدَّجَّالروي من األحاديث يف م ان ظهور 
الرمـــز إىل الشـــر, واســـتعالله, وصـــولة ج وتـــه, واستشـــراء  الالـــدَّجَّ يشـــري إ ىل أن املقصـــود ب

خطره, واستفحال  رره يف بعض األزمنة, وتطاير أذاه يف كثري من األم نـة, مبـا يتيسـر لـه 
من وسالل الـتم ن واالنتشـار والفتنـة بعـض الوقـ , إىل أن تنطفـئ جذوتـه, و ـوت حبرتـه 

 .(1) "[34: ا سراء] {ااَن َزُهوقً ِإن  اْلَباِطَل كَ }: بسلطان احلحم, وكلمة اهلل
..." أنـه رمـز الشـر والبهتـان وا فـك الـدَّجَّالأليس األوىل أن يفهـم مـن : "اويقول أيضً 

 .(9)إخل

                                                 
 (.9/940" )تفسري املنار: "انظر( 4)
 ., حتقيحم الشيحم حممد فهيم أبو عبية(446 -4/443" )الفنت واملالحم/ النهاية( "1)
 (.4/411" )الفنت واملالحم/ النهاية( "9)
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رجـل بعينـه, ولـيس هنـاخ  الدَّجَّالونرد على هذه األقوال بين األحاديث صرحية يف أن 
الروايــــات اخــــتالف وال  علــــى أنــــه رمــــز للخرافــــات والــــدجل والبااــــل, ولــــيس يف يــــدلُّ مــــا 

مــن أصــبهان مــن جهــة  الــدَّجَّالأن أول مــا خيــرج  بيَّنــ ُ تعــارد, وقــد ســبحم اممــم بينهــا, ف
أم  الــدَّجَّالمــا قيــل عــن ابــن صــياد هــل هــو  وبيَّنــ ُ , -وكلهــا يف جهــة املشــرا –خراســان 

 .غريه؟ وذكرت أقوال العلماء يف ذلك
ب؛ ال مــن حيــث م ــان خروجــه, وال وإذا تبــني هــذا, وأن الروايــات لــيس فيهــا ا ــطرا

من حيث زمان ظهوره؛   ي ن هناخ ما يدعو إىل ما ذهبا إليه, ال سيما مم ما جاء من 
دون ارت ـاب هــوز ال داعــ  لـه علــى أنــه  تــدلُّ صـفاته الــيت نبهـ  عليهــا األحاديــث, والـيت 

 .شخص حقيقة
يف كتــاب  الــدَّجَّال ؛ فــيبو عبيــة متنــاقض يف تعليقاتــه علــى األحاديــث الــواردة يفاوأيًضــ

إنـــه م تـــوب بـــني عينيـــه : "البـــن كثـــري؛ فإنـــه يعلـــحم علـــى قـــول النـــب " الفـــنت واملالحـــم"
تعلموا أنه لن يرى أحد من م : "وقوله". ؛ يقريه من كره عمله, أو يقريه كل مؤمن(كافر)

 ".ربه حىت  وت
اهلل, وأ  عليـــه  يف دعـــواه الربوبيـــة قبحـــه الـــدَّجَّالوهـــذا يقـــرر كـــذب : "يقـــول أبـــو عبيـــة

 .(4)"غضبه ولعنه
إنسان حقيقة, يدع  الربوبية, ويدعو عليه بالغض  واللعنة,  الدَّجَّالفهو هنا يرى أن 

 !!ويف مو م آخر ينف  أن ي ون هناخ دجال على احلقيقة, وإ ا هو رمز للشر والفتنة
 .وال شك أن هذا تناقض وا ح منه

 :قوله  الدَّجَّالن لظهور وأرجو أن ال ينطبحم على هؤالء املن ري

                                                 
 (.4/36" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
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, وبالشـفاعة, وبعـذاب القـ , الدَّجَّالإنه سي ون من بعدكم قوم ي ذبون بالرجم, وب"
 .(4)"وبقوم خيرجون من النار بعدما امتحشوا
, واألمـــر بـــالتعوذ مـــن فتنتـــه, وا خبـــار عـــن الـــدَّجَّالوســـييه يف ال ـــالم علـــى خـــوارا 

 .نه شخص بعينهداللة قااعة على أ يدلُّ هالكه, ما 

 :أمور حقيقية الد ج الِوار  * 
يف ال الم على فتنته, وهـذه اطـوارا  الدَّجَّالمضى ذكر بعض اطوارا اليت ت ون مم 

 :حقيقة, وليس  خبياالت و ويها؛ كما ادعى ذلك بعض العلماء
لـه لـيس  الـدَّجَّالبين ما مـم : فقد نقل ابن كثري عن ابن حزم والطحاوي أاما يقوالن

 .حقيقة
ال يــوز أن ي ــون كــذلك : "شــيحم املعتزلــة قولــه (1)وكــذلك نقــل عــن أيب علــ  امبــال 

 .(9)"حقيقة؛ لئال يشبه خارا الساحر خبارا النب
خـوارا, وزعـم أن  الـدَّجَّالمث جاء من بعدهم الشيحم رشيد ر ا, فين ر أن ي ون مم 

مـا ذكـر : "الـدَّجَّالى أحاديـث ذلك خمالف لسنن اهلل تعاىل يف خلقه, فقال يف ال الم علـ
فيها من اطوارا تضاه  أك  اويات اليت أيد اهلل هبا أوي العزم من املرسـلني, أو تفوقهـا, 
وتعد شبهة عليها؛ كما قال بعض علماء ال الم, وعد بعض احملـدثني ذلـك مـن بـدعتهم, 

 ومن املعلوم أن اهلل ما آتاهم هذه اويات إال مداية خلقه اليت 

                                                 
 ".إسناده صحيح: ", حتقيق  أ د شاكر, وقال(410ا( )4/119" )أ دمسند ( "4)
 (.هـ949)هو حممد بن عبد الوهاب بن سالم البصري, تويف سنة ( 1)
 (.9/119" )األعالم", و(1/114" )شذرات الذه : "انظر ترحبته يف 
 .اه الزيين. , حتقيحم د(4/414" )الفنت واملالحم/ النهاية( "9)
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أكـــ  اطـــوارا لفتنـــة الســـواد  الـــدَّجَّالمقتضـــى ســـبحم ر تـــه لغضـــبه, ف يـــف يـــؤتى  هـــ 
إال  افإن من تلك الروايات أنه يظهر على األرد كلها يف أربعني يومً ! األعظم من عباده؟

 "....م ة واملدينة
إن ما عزي إليه من اطوارا خمالف لسنن اهلل تعاىل يف خلقه, وقد ثب  : "إىل أن قال

لقــرآن القطعيــة أنــه ال تبــديل لســنته تعــاىل وال حتويــل, وهــذه الروايــات املضــطربة بنصــوص ا
 .(4)"املتعار ة ال تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية وال ملعار تها

 -كمــا ســبحم  –بينــه ورد يف بعــض الروايــات  الــدَّجَّالواستشــهد علــى تعــارد أحاديــث 
إىل غــــري ذلــــك, وهــــذا .. انــــة ونــــارً أن معـــه جبــــال اطبــــز وأاــــار املــــاء والعســــل, وأن معــــه ج

مـا سـال أحـد النـب : يتعارد مم احلديث الذي يف الصـحيحني عـن املغيـة بـن شـعبة؛ قـال
  ألاــم يقولــون إن معــه : قلــ " مــا يضــرخ منــه؟: "مــا ســيلته, وإنــه قــال ي الــدَّجَّالعــن

 .(1)"بل هو أهون على اهلل من ذلك: "قال. جبل خبز , وار ماء
أبــو عبيــة, فقــد قــال يف تعليقــه علــى األحاديــث الــواردة يف  الــدَّجَّالا وممــن أن ــر خــوار 

 يـ  مث حيـىي علـى ! هل يقف أمام هذه الفتنة العظيمة ال ثرة ال ـاثرة مـن النـاس؟: "ذلك
ألطـف  إن اهلل !! مأل ومسمم من البشر, مث ي   اهلل العباد يف جهنم ألام افتتنوا به

يهم مثـل هـذا الـبالء, الـذي ال يسـتطيم الوقـوف لـه إال بعباده وأرحم مم من أن يسـل  علـ
 غري حمدود من ثبات ا  ان وقوة العقيدة, وإن  امن رزا حظً 

                                                 
 (.6/164" )ويتفسري املنا( "4)
,  "صــحيح مســلم", و(مــم شــر ا الفــتح -49/36), كتــاب الفــنت, بــاب ذكــر الــدجال, "صــحيح البخــاري( 1)

 (.مم شرا النووي -43/01)كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, 
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أهـــون علـــى اهلل مـــن أن يســـلطه علـــى خلقـــه, و ـــده هبـــذه  –دجـــال : أي – الـــدَّجَّال
 .(4)"األسلحة اططرية الفتاكة املزلزلة للعقيدة وللدين يف قلوب أكثر العاملني

 :رد على هؤالء يتخلص يف اوهوال
ثابتــة وصــحيحة, ال يــوز ردهــا أو  الـدَّجَّالأن األحاديـث الــواردة يف ذكــر خــوارا  -4

 .تيويلها؛ ملا ذكر من شبه, وليس فيها ا طراب, وال بينها تعارد
ومــــا استشــــهد بــــه رشــــيد ر ــــا مــــن أن حــــديث املغــــرية الــــذي يف الصــــحيحني يعــــارد 

؛ "هـو أهـون علـى اهلل مـن ذلـك" بين معي قـول النـب : عنه, فيجاب الدَّجَّالأحاديث 
للمــــؤمنني,  مــــن اطــــوارا مضــــاًل  الــــدَّجَّالأهــــون مــــن أن يعــــل مــــا خيلقــــه علــــى يــــدي : أي

, ويرتــاب الــذين يف قلــوهبم مــرد, القلــوب املــؤمنني, بــل ليــزداد الــذين آمنــوا إ انًــ اومشــ  ً 
, وليس املراد من "د بصرية مين فيك اليومما كن  أش: "الدَّجَّالفهو مثل قول الذي يقتله 

أنه ليس ش ء من ذلك معه, بـل املـراد أهـون مـن أن " هو أهون على اهلل من ذلك: "قوله
علـى كذبـه  تـدلُّ من ذلك آية على صدقه, وال سيما وقد جعـل فيـه آيـة ظـاهرة  ايعل شيئً 

حدثــــه وكفــــره, يقريهــــا كــــل مســــلم كاتــــ  وغــــري كاتــــ , زالــــدة علــــى شــــواهد كذبــــه مــــن 
 .؛ كما مر  يف ال الم على صفته(1)ونقصه
لــه ذلــك قبــل أن ينــزل  لــو ســلمنا أن احلــديث علــى ظــاهرة؛ في ــون قــول النــب  -1

إن : يقولــــون: "بيــــان مــــا معــــه مــــن اطــــوارا؛ بــــدليل قــــول املغــــرية للنــــب  علــــى النــــب 
 إنك قل  : , و  يقل للنب ...."معه

                                                 
 ., حتقيحم حممد أبو عبية(4/443" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
 (.69/ 49" )فتح الباري", و(43/01)ي للنوو " شرا خمتصر مسلم: "انظر( 1)
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مـــن اطـــوارا  الـــدَّجَّالذلـــك ببيـــان مـــا ي ـــون مـــم مث جـــاء الـــوح  بعـــد . فيـــه كـــذا وكـــذا
 .الدَّجَّالواويات, فال منافاة بني حديث املغرية وأحاديث 

حقيقــة, وليســ  خبيــاالت وال  ويهــات, وهــذه اطــوارا مــن  الــدَّجَّالإن اطــوارا  -9
الــه حبــال ال   ــن أن يشــتبه ح الــدَّجَّالاألمــور الــيت أقــدره اهلل عليهــا فتنــة وابــتالًء للعبــاد, و 

األنبيـاء؛ ألنــه   يثبــ  أنــه يــدع  النبــوة حــال ظهـور اطــوارا علــى يديــه, بــل ي ــون ظهــور 
 .(4)اطوارا عنه ادعاله الربوبية

يظهر على األرد كلها يف أربعني  الدَّجَّالإن استبعاد رشيد ر ا ملا روي من أن  -1
فـه؛ فإنـه ورد يف روايـة مسـلم ليس عليه دليل, بـل جـاء الـدليل خبال: ؛ إال م ة واملدينةايومً 

كمـا ... ي ون قدر سنة, وبعضها قدر شهر, وبعضـها قـدر أسـبوع الدَّجَّالأن بعض أيام 
 .(1)سبحم ذكر ذلك

مــن اطــوارا لــيس فيــه خمالفــة لســنن اهلل ال ونيــة؛ فإننــا لــو  الــدَّجَّالأن مــا يعطــاه  -1
ألاـــا خمالفـــة لســـنن اهلل أجرينـــا كـــالم رشـــيد ر ـــا علـــى ظـــاهره ألبطلنـــا معجـــزات األنبيـــاء؛ 

ال ونية, وما يقال يف خوارا األنبياء وأاا ليس  خمالفة لسنن اهلل تعاىل, يقال يف اطوارا 
 .على سبيل الفتنة واالمتحان واالبتالء الدَّجَّالاليت يعطاها 

ـــو ســـلمنا أن خـــوارا  -9 ـــا نقـــول الـــدَّجَّالل إن زمـــن : خمالفـــة لســـنن اهلل ال ونيـــة؛ فإنن
نياتنخرا فيه العادات, وحتدث أمور عظيمة مؤذنة خبراب العا  وزوال  لالدَّجَّا وقـرب  الـدُّ
ـــاعة إن اهلل ألطـــف بعبـــاده أن : , وإذا كـــان خروجـــه يف زمـــن فتنـــة أرادهـــا اهلل؛ فـــال يقـــالالسَّ

 يفتنهم خبوارقه, فهو 

                                                 
 (.49/441" )فتح الباري: "انظر( 4)
 (.909 -901ص)انظر ( 1)
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 .اللطيف اطبري, ول ن اقتض  ح مته أن يبتل  العباد به, وقد أنذرهم وحذرهم منه
وبعد هذا؛ فيرى من املناس  هنا أن أنقل االفة من كـالم العلمـاء األعـالم يف إثبـات 

 :للعباد ا, وأاا حقيقة جعلها اهلل فتنة وامتحانً الدَّجَّالخوارا 
هـــذه األحاديـــث الـــيت ذكرهـــا مســـلم وغـــريه يف قصـــة : "قـــال القا ـــ  عيـــاد ر ـــه اهلل

وأنه شخص بعينه, ابتلى اهلل بـه عبـاده حجة ملذه  أهل اطحم يف صحة وجوده,  الدَّجَّال
وأقدره على أشياء من مقدورات اهلل تعاىل؛ من إحياء املي  الذي يقتله, ومن ظهور زهـرة 

نيا واطص  معه, وجنتـه ونـاره, واريـه, واتبـاع كنـوز األرد لـه, وأمـره السـماء أن  طـر  الدُّ
اىل ومشـيئته, مث يعجـزه اهلل فتمطر, واألرد أن تنب  فتنب , فيقم كل ذلك بقـدرة اهلل تعـ

تعــاىل بعــد ذلــك, فــال يقــدر علــى قتــل ذلــك الرجــل وال غــريه, ويبطــل أمــره, ويقتلــه عيســى 
ويثب  اهلل الذين آمنوا ,. 

ملن أن ـره وأبطـل أمـره  اهذا مذه  أهل السنة وحبيم احملدثني والفقهاء والنظار؛ خالفً 
أنه صحيح الوجود, ول ن الذي يدعى  وغريهم يف... من اطوارج وامهمية وبعض املعتزلة

ـــ ؛   يوثـــحم مبعجـــزات األنبيـــاء اخمـــارف وخيـــاالت ال حقـــالحم مـــا, وزعمـــوا أنـــه لـــو كـــان حًق
 .صلوات اهلل وسالمه عليهم

هذا غل  من حبيعهم؛ ألنه   يدع النبـوة, في ـون مـا معـه كالتصـديحم لـه, وإ ـا يـدع  
, ووجـود داللـل احلـدوث فيـه, ونقـص ا مية, وهو يف نفس دعواه م ذب ما بصورة حاله

صــورته, وعجــزه عــن إزالــة العــور الــذي يف عينيــه, وعــن إزالــة الشــاهد ب فــره امل تــوب بــني 
 .عينيه

 ومذه الداللل وغريها ال يغرت به إال رعاع من الناس؛ لسد احلاجة 
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مـــن أذاه؛ ألنـــه فتنـــة عظيمـــة؛ تـــده   اوالفاقـــة؛ رغبـــة يف ســـد الرمـــحم, أو تقيـــة أو خوفًـــ
لعقول, وحتري األلباب, مم سرعة مروره يف األرد, فال   ث حبيث يتيمل الضعفاء حاله ا

 .وداللل احلدوث فيه والنقص, فيصدقه من صدقه يف هذه احلالة
ومذا حذرت األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أحبعني من فتنته, ونبهوا على نقصـه 

 .وداللل إبطاله
به, وال خيدعون ملا معه؛ ملـا ذكرنـاه مـن الـداللل امل ذبـة وأما أهل التوفيحم؛ فال يغرتون 

مـا ازددت فيـك : "له, مم ما سبحم مم من العلم حباله, ومذا يقول له الذي يقتلـه مث حيييـه
 .(4)"إال بصرية

 ــتحن اهلل بــه عبــاده مبــا خيلقــه معــه مــن  الــدَّجَّالإن : "وقــال احلــافظ ابــن كثــري ر ــه اهلل
زمانه كما تقدم أن من استجاب له ييمر السماء فتمطـرهم, واألرد اطوارا املشاهدة يف 

, ومــن ال البنًــ اتيكـل منــه أنعــامهم وأنفسـهم, وترجــم إلــيهم مواشـيهم مسانًــ افتنبـ  مــم زرًعــ
يســـتجي  لـــه, ويـــرد عليـــه أمـــره؛ تصـــيبهم الســـنة وامـــدب والقحـــ  والقلـــة ومـــوت األنعـــام 

ه كنوز كيعاسي  النحل, ويقتل ذلك الشاب ونقص األموال واألنفس والثمرات, وأنه يتبع
مث حيييه, وهذا كله ليس مبخرقة, بل له حقيقة امتحن اهلل هبا عباده يف آخر الزمان, فيضل 

 .(1)"ا؛ ي فر املرتابون, ويزداد الذين آمنوا إ انً ا, ويهدي به كثريً ابه كثريً 
عقـل علـى كذبـه؛ ألنـه  مم ذلك داللـة بينـة ملـن الدَّجَّالويف : "وقال احلافظ ابن حجر

ذو أجــزاء مؤلفــة, وتــيثري الصــنعة فيــه ظــاهر مــم ظهــور اوفــة بــه مــن عــور عينيــه, فــإذا دعــا 
 فيسوا حال من يراه من : الناس إىل أنه رهبم

                                                 
 (.49/441" )فتح الباري", و(16 -43/13" )شرا النووي ملسلم( "4)
 اه زيين. , حتقيحم د(4/414" )الفنت واملالحم/النهاية( "1)
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ذوي العقول أن يعلم أنه   ي ن ليسـوي خلـحم غـريه ويعدلـه وحيسـنه وال يـدفم الـنقص 
صـور نفسـك ! أنه خـالحم السـماء واألرد يا من يزعم: عن نفسه, فيقل ما ي  أن يقول

؛ فــيزل مــا هــو اوعــدما وأزل عنهــا العاهــة, فــإن زعمــ  أن الــرب ال حيــدث يف نفســه شــيئً 
 .(4)"م توب بني عينيك
مـــن اويـــات؛ مـــن إنـــزال املطـــر  الـــدَّجَّالالـــذي يظهـــر علـــى يـــد : "(1)وقـــال ابـــن العـــريب

نوز األرد له, وما معه من واطص  على من يصدقه, وامدب على من ي ذبه, واتباع ك
جنـة ونـار وميـاه هـري؛ كـل ذلـك حمنــة مـن اهلل, واختبـار؛ ليهلـك املرتـاب, وينجـو املتــيقن, 

 .(9)"الدَّجَّالال فتنة أعظم من فتنة : " وذلك كله أمر خموف, ومذا قال 

 :الد ج الالوقاية من فتنة * 
, فقـــد تــرخ أمتـــه علـــى دَّجَّالالـــأمتــه إىل مـــا يعصـــمها مــن فتنـــة املســيح  أرشــد النـــب 

إال دل أمتــه  اخــريً  احملجــة البيضــاء؛ ليلهــا كنهارهــا, ال يزيــ  عنهــا إال هالــك, فلــم يــدع 
؛ ألاـا أعظـم الـدَّجَّالإال حـذرها منـه, ومـن حبلـة مـا حـذر منـه فتنـة املسـيح  اعليه, وال شرً 

ــاعةفتنــة تواجههــا األمــة إىل قيــام  , واخــتص الــدَّجَّالعــور , وكــان كــل نــب ينــذر أمتــه األالسَّ
؛ ليحذر أمته؛ الدَّجَّالمن صفات  ابزيادة التحذير وا نذار, وقد بني اهلل له كثريً  حممد 

 .خا  النبيني  فإنه خارج يف هذه األمة ال حمالة؛ ألاا آخر األمم, وحممد 

                                                 
 (.49/449" )فتح الباري( "4)
, "أح ـام القـرآن"بد اهلل بـن حممـد املعـافري ا شـبيل  املـال  , صـاح  املصـنفات؛ كــهو أبو ب ر حممد بن ع( 1)

 .ر ه اهلل( هـ119)وغريها, تويف بالقرب من فاس باملغرب, ودفن هبا سنة 
 (.9/194" )األعالم: "انظر 
 (.49/449" )فتح الباري( "9)
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أمتــه؛ لتنجــو مــن هــذه  وهــذه بعــض ا رشــادات النبويــة الــيت أرشــد إليهــا املصــطفى 
 :الفتنة العظيمة اليت نسيل اهلل العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها

التمسك با سالم, والتسلح بسالا ا  ـان, ومعرفـة أمسـاء اهلل لـيس بـيعور, وأنـه  -4
 .يراه الناس عند خروجه؛ مؤمنهم وكافرهم الدَّجَّالال أحد يرى ربه حىت  وت, و 

ــــة  -1 ــــدَّجَّالالتعــــوذ مــــن فتن ــــذلك األحاديــــث , وخاصــــة يف الصــــال الة, وقــــد وردت ب
 .الصحيحة

كــان   أن رســول اهلل : فمنهــا مــا رواه الشــيخان والنســال  عــن عالشــة زوج النــب 
اللهـــم إت أعـــوذ بـــك مـــن عـــذاب القـــ , وأعـــوذ بـــك مـــن فتنـــة املســـيح : يـــدعو يف الصـــالة

 .(4)"احلديث... الدَّجَّال
 ويـذكرهن عـن النـب كـان سـعد يـيمر خبمـس : ؛ قـال(1)وروى البخاري عن مصع 

نياوأعوذ بك من فتنة (: "منها... )أنه كان ييمر هبن  .(9)"(الدَّجَّالفتنة : يعين) الدُّ
نياويف إاالا "   أعظم الدَّجَّالإشارة إىل أن فتنة  الدَّجَّالعلى  الدُّ

                                                 
,  "صـــحيح مســـلم"و( مـــم الفـــتح -1/940), كتـــاب األذان, بـــاب الـــدعاء قبــل الســـالم, "صــحيح البخـــاري( "4)

 (.مم شرا النووي -1/30)كتاب املساجد وموا م الصالة, باب التعوذ من عذاب الق  وعذاب جهنم, 
 (.44/401" )فتح الباري: "انظر. هو مصع  بن سعد بن أيب وقاص( 1)
 .(مم الفتح -44/401), كتاب الدعوات, باب التعوذ من عذاب الق , "صحيح البخاري( "9)
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نياالفنت الواقعة يف   .(4)"الدُّ
ا تشـــــهد أحـــــدكم؛ إذ: "قـــــال رســـــول اهلل : ؛ قـــــالوروى مســـــلم عـــــن أيب هريـــــرة 

اللهم إت أعوذ بك مـن عـذاب جهـنم, ومـن عـذاب القـ , : فليستعذ باهلل من أربم؛ يقول
 .(1)"الدَّجَّالومن فتنة احمليا واملمات, ومن شر فتنة املسيح 

 .(1)ييمر ابنه بإعادة الصالة إذا   يقرأ هبذا الدعاء يف صالته (9)وكان ا مام ااوس
 . على تعليم أبنالهم هذا الدعاء العظيموهذا دليل على حرص السلف 

بــني األوالد والنســاء  الــدَّجَّالممــا ينبغــ  ل ــل عــا  أن يبــث أحاديــث : "قــال الســفاريين
 ".(1)وقد ورد أن من عالمات خروجه نسيان ذكره على املنابر... والرجال

                                                 
 (.406/ 44" )فتح الباري( "4)
 -1/30), كتـاب املسـاجد وموا ـم الصـالة, بـاب التعـوذ مـن عـذاب القـ  وعـذاب جهـنم, "صحيح مسلم( "1)

 (.مم شرا النووي
هو ا مام ااوس بن كيسـان اليمـات, أبـو عبـد الـر ن, مـن كبـار التـابعني, أدرخ سسـني مـن الصـحابة, وحـه ( 9)

أبـو ذر يف زمانـه, واـاوس يف : متجنبـو السـلطان ثالثـة: الدعوة, قال ابن عيينـة أربعني حجة, وكان مستجاب
 .تويف سنة س  ومئة ر ه اهلل. زمانه, والثوري يف زمانه

 (.44  -1/3)هتذي  التهذي  : "انظر 
 (.مم شرا النووي -1/36), كتاب املساجد, باب التعوذ من عذاب الق , "صحيح مسلم: "انظر( 1)
 مسعـ  رسـول اهلل : عـن الصـع  بـن جثامـة؛ قـال" جممـم الزوالـد"ذلك حديث صححه اميثم  يف ورد يف ( 1)

 ".ال خيرج الدجال حىت يذهل الناس عن ذكره, وحىت ترتخ األلمة ذكره على املنابر: "يقول
 (.0/991" )جممم الزوالد ومنبم الفوالد: "انظر 
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ن, والســـيما يف زماننـــا هـــذا الـــذي اشـــرأب  فيـــه الفـــنت, وكثـــرت فيـــه احملـــ: "إىل أن قـــال
واندرس  فيه معا  السنن, وصارت السنن فيه كالبدع, والبدعة شـرع يتبـم, وال حـول وال 

 .(4)"قوة إال باهلل العل  العظيم
بقــراءة فــواتح ســورة ال هــف  حفــظ آيــات مــن ســورة ال هــف, فقــد أمــر النــب  -9
و , ويف بعــــض الروايــــات خواتيمهــــا, وذلــــك بقــــراءة عشــــر آيــــات مــــن أومــــا أالــــدَّجَّالعلــــى 
 .آخرها

ومـــــن األحاديـــــث الـــــواردة يف ذلـــــك مـــــا رواه مســـــلم مـــــن حـــــديث النـــــواس بـــــن مسعـــــان 
 .(1)"من أدركه من م؛ فليقرأ عليه فواتح سورة ال هف(: " وفيه قوله ... )الطويل

مـن حفـظ عشـر آيـات مـن : "قـال أن النب  عن أيب الدرداء  اوروى مسلم أيضً 
 .من فتنته: ي؛ أ"الدَّجَّالأول سورة ال هف؛ عصم من 

 .(9)من أول ال هف: من آخر ال هف, وقال  ام: قال شعبة: "قال مسلم
سـب  ذلـك مـا يف أومـا مـن العجالـ  واويـات, فمـن تـدبرها؛   يفتـنت : "قال النووي

ٍِ     ُذو}:  , وكــــذلك آخرهـــــا قولــــه تعـــــاىلالــــدَّجَّالب ََ     ُروا َأْن يَ ت   {َأَفَحِس     َ  ال     ِذيَن َك

 .(1) "[441: ال هف]

                                                 
 (.440 -1/449" )لوامم األنوار البهية( "4)
 (.مم شرا النووي -43/91), كتاب الفنت, باب ذكر الدجال, "ح مسلمصحي("1)
مـم شـرا  -69-9/61), كتاب صالة املسافرين, باب فضـل سـورة ال هـف وآيـة ال رسـ , "صحيح مسلم( "9)

 (.النووي
 (9/69" )شرا النووي ملسلم( "1)
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وهــذا مــن خصوصــيات ســورة ال هــف, فقــد جــاءت األحاديــث باحلــث علــى قراءهتــا, 
 .وخاصة يف يوم اممعة

إن مـن قـرأ سـورة ال هـف : "قـال أن النـب  روى احلاكم عن أيب سـعيد اطـدري 
 .(4)"يوم اممعة؛ أ اء له من النور ما بني اممعتني

البــــاهرات؛ كقصــــة  وال شـــك أن ســــورة ال هـــف مــــا شــــين عظـــيم, ففيهــــا مــــن اويـــات
أصــحاب ال هـــف, وقصـــة موســى مـــم اطضـــر, وقصـــة ذي القــرنني, وبنـــاءه للســـد العظـــيم 

دون ييجوج وميجوج, وإثبـات البعـث والنشـور والـنفحم يف الصـور, وبيـان األخسـرين  حالاًل 
 .وهم الذين حيسبون أام على امدى وهم على الضاللة والعمى أعمااًل 

راءة هذه السورة, وحفظها, وترديدها, وخاصة يف  فينبغ  ل ل مسلم أن حيرص على ق
 .خري يوم الع  عليه الشمس, وهو يوم اممعة

, واالبتعــاد منــه, واألفضــل ســ ي م ــة واملدينــة, فقــد ســبحم أن الــدَّجَّالالفــرار مــن  -1
أن يبتعد منه, وذلك ملـا معـه  الدَّجَّالال يدخل احلرمني, فينبغ  للمسلم إذا خرج  الدَّجَّال
لشبهات واطوارا العظيمة اليت يريها اهلل على يديه فتنة للناس؛ فإنه ييتيه الرجل وهو من ا

, نســــيل اهلل أن يعيــــذنا مــــن فتنتــــه وحبيــــم الــــدَّجَّاليظــــن يف نفســــه ا  ــــان والثبــــات, فيتبــــم 
 .املسلمني

 : ؛ قال(1)روى ا مام أ د وأبو داود واحلاكم عن أيب الد اء

                                                 
 ".هذا حديث صحيح ا سناد و  خيرجاه: , وقال(1/993" )مستدرخ احلاكم( "4)
 ".ذو مناكري( ابن  اد: أي)نعيم : "وقال الذهب 
 (.9919ا( )1/914" )صحيح امامم الصغري". "صحيح: "وقال األلبات 
هــو قرفــة بــن هبــيس العــدوي البصــري, تــابع , ثقــة, روى عــن بعــض الصــحابة؛ كعمــران بــن حصــني, ومســرة بــن ( 1)

 .جندب, وغري ا
 (.3/996" )هتذي  التهذي : "انظر ترحبته يف 
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؛ فلينـي الـدَّجَّالمـن مسـم ب: "قال رسـول اهلل : دث؛ قالمسع  عمران بن حصني حي
عنه, فواهلل إن الرجل لييتيه وهو حيس  أنـه مـؤمن, فيتبعـه ممـا يبعـث بـه مـن الشـبهات, أو 

 .(4)"ملا يبعث به من الشبهات

 :في القرآن الد ج الذكر * 
م عظـم فتنتـه, يف القرآن م الدَّجَّالتساءل العلماء عن احل مة يف عدم التصريح بذكر 

وحتــذير األنبيــاء منــه, واألمــر باالســتعاذة مــن فتنتــه يف الصــالة, وأجــابوا عــن ذلــك بيجوبــة؛ 
 :منها

يَ  ْوَم يَ ْأِتي بَ ْع ُآ آيَ اِت } :أنه مذكور  من اويـات الـيت ذكـرت يف قولـه تعـاىل -4

ًس  َْ ََ ُع نَ  ي ْ رً ِإيَمانُ َه ا لَ ْم َتُك ْن آَمنَ ْت ِم ْن قَ ْب ُل َأْو   ارَبِّاَل َّل يَن َِ  {اَكَس َبْت ِف ي ِإيَمانَِه ا 

 .[413: األنعام]
, والــوع الشــمس مــن مغرهبــا, والدابــة, وهــ  املــذكورة يف الــدَّجَّال: وهــذه اويــات هــ 

 .تفسري هذه اوية
ثــالث إذا : "قــال رســول اهلل : ؛ قــال فقــد روى مســلم والرتمــذي عــن أيب هريــرة 

الـــوع : ابـــل أو كســـب  يف إ ااـــا خـــريً إ ااـــا   ت ـــن آمنـــ  مـــن ق اخـــرجن الينفـــم نفًســـ
 .(1)", ودابة األردالدَّجَّالالشمس من مغرهبا, و 

, فـــاكتفى الـــدَّجَّال, وعيســـى هـــو الـــذي يقتـــل أن القـــرآن ذكـــر نـــزول عيســـى  -1
بـــذكر مســـيح  امـــدى عـــن ذكـــر مســـيح الضـــاللة, وعـــادة العـــرب أاـــا ت تفـــ  بـــذكر أحـــد 

 .الضدين دون اوخر
                                                 

ــــــود -44/111" )ســــــنن أيب داود", و(11/01" )الفــــــتح الربــــــات( "4) " مســــــتدرخ احلــــــاكم", و(مــــــم عــــــون املعب
(1/194.) 

 ., وس   عنه الذهب"هذا حديث صحيح ا سناد على شرط مسلم, و  خيرجاه: "قال احلاكم 
 (.9400ا( )1/949" )صحيح امامم الصغري: "انظر. واحلديث صحح ا لبات 
جـــامم ", و(مــم الفـــتح -1/461), كتــاب ا  ـــان, بـــاب الــزمن الـــذي ال يقبــل فيـــه ا  ـــان "مســـلم صــحيح( "1)

 (.3/116" )الرتمذي يف حتفة األحوذي
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ْل   ُق الس    َمَواتِ }: ه تعـــاىلأنـــه مـــذكور يف قولـــ -9 ٍَ ْل   ِق  َل َِ َواأَلْرِ  َأْكبَ    ُر ِم   ْن 

؛ مــــن إاــــالا ال ــــل علــــى الــــدَّجَّال, وإن املقصــــود بالنــــاس هنــــا [10: غــــافر] {الن     اسِ 
 .البعض

 .(1)"حني عظمته اليهود الدَّجَّالأعظم من خلحم : أي: "(4)قال أبو العالية
بــة, في ــون مــن حبلــة, مــا ت فــل أحســن األجو  –إن ثبــ   –وهــذا : "قــال ابــن حجــر

 .(9)"ببيانه, والعلم عند اهلل النب 
لشــينه؛ ألنــه يــدع  الربوبيــة وهــو بشــر ينــايف  ااحتقــارً  الــدَّجَّالأن القــرآن   يــذكر  -1

حالــه جــالل الــرب وعظمتــه وكمالــه وك يالــه وتنــزه عــن الــنقص, فلــذلك كــان أمــره عنــد اهلل 
خطره وفتنته, كما سبحم  وبيَّن ُ رت األنبياء منه, أحقر وأصغر من أن يذكر, ومم هذا حذ

 .أن كل نب أنذر أمته منه, وحذرها من فتنته
إن أمـر : فإن اعرتد بـين القـرآن ذكـر فرعـون وهـو قـد ادعـى الربوبيـة واأللوهيـة, فيقـال

 فرعون انقضى وانتهى, وذكر ع ة للناس 

                                                 
, هــو رفيــم بــن مهــران الريــاح  مــوالهم ا لبصــري مــن كبــار التــابعني, أدرخ اماهليــة, وأســلم بعــد وفــاة النــب ( 4)

 (.هـ64), وتويف سنة وروى عن كثري من الصحابة 
 (.131 -9/131" )هتذي  التهذي : "انظر ترحبته يف 
 (. 41/911" )تفسري القراب( "1)
 (.49/61" )فتح الباري( "9)
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بـه, مـم أن  اخ ذكـره امتحانًـ؛ فسيحدث يف آخر الزمان, فرت الدَّجَّالوعظمة, وأما أمر 
ظـاهر الـنقص, وا ـح الـذم,  الـدَّجَّالادعاءه الربوبيـة أظهـر مـن أن ينبـه علـى بطالنـه؛ ألن 

أحقر وأصغر من املقام الذي يدعيه, فرتخ اهلل ذكره, ملا يعلم تعاىل من عباده املؤمنني؛ أن 
كمــا يقــول الشــاب الــذي   هلل ورســوله؛ اوتســليمً  امثــل هــذا ال خيــيفهم وال يزيــدهم إال إ انًــ

 .(4)"واهلل ما كن  فيك أشد بصرية مين اليوم: "وييبه الدَّجَّاليقتله 
 ايف مــرد موتــه أن ي تــ  كتابًــ وقــد يــرتخ ذكــر الشــ ء لو ــوحه؛ كمــا تــرخ النــب 

, ولـذلك قـال لو وحه, وذلك لعظم قدر أيب ب ر عنـد الصـحابة  خبالفة الصديحم 
 .(1)"نون إال أبا ب ريي  اهلل واملؤم: "النب 

؛ ايف القـرآن ال يـزال واردً  الـدَّجَّالوذكر ابـن حجـر ر ـه اهلل أن السـؤال عـن عـدم ذكـر 
 .(9)الدَّجَّالألن اهلل تعاىل ذكر ييجوج وميجوج يف القرآن, وفتنتهم قريقبة من فتنة 

 قـــد ذكـــر  ـــمن الـــدَّجَّالهـــذا؛ ولعـــل امـــواب األول هـــو األقـــرب, واهلل أعلـــم, في ـــون 
 .ت فل ببيان ذلك اجململ بعض اويات, وي ون النب 

 :الدَّجَّالهالخ * 
 ؛ كما على يدي املسيح عيسى بن مرمي  الدَّجَّالي ون هالخ 

                                                 
 (.مم الفتح -49/444), كتاب الفنت, باب ال تدخل الدجال املدينة, "صحيح البخاري( "4)
 (مم شرا النووي -41/411), , كتاب الفضالل, باب فضالل أيب ب ر الصديحم "صحيح مسلم( "1)
 (.مم الفتح -61 -49/64" )فتح الباري( "9)
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يظهر على األرد كلها إال  الدَّجَّالعلى ذلك األحاديث الصحيحة, وذلك أن  دلَّ 
إال قلـة مـن املـؤمنني, وعنـد ذلـك م ة واملدينة, وي ثر أتباعه, وتعـم فتنتـه, وال ينجـو منهـا 

على املنارة الشرقية بدمشـحم, ويلتـف حولـه عبـاد اهلل املـؤ منـون,  ينزل عيسى بن مرمي 
حنــوم بيتــم  اعنــد نــزول عيســى متوجًهــ الــدَّجَّال, وي ــون الــدَّجَّالاملســيح  افيســري هبــم قاصــدً 

اب كمـا يـذوب امللـح, ؛ ذالـدَّجَّال, فـإذا رآه (4) (لـد)املقدس, فيلححم به عيسى عنـد بـاب 
, فيتداركــه عيســى, فيقتلــه حبربتــه, وينهــزم "إن ي فيــك  ــربة لــن تفــوتين: "فيقــول لــه 

! يـا عبـد اهلل ! يـا مسـلم: أتباعه, فيتبعهم املؤمنـون, فيقتلـوام, حـىت يقـول الشـجر واحلجـر
 .(1)هذا يهودي خلف , تعال فاقتله؛ إال الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود

 :وأتباعه الدَّجَّالحاديث الواردة يف هالخ وإليك بعض األ
خيـرج : "قـال رسـول اهلل : روى مسلم عن عبد اهلل بن عمرو ر ـ  اهلل عنهمـا؛ قـال

فيبعـــث اهلل عيســـى بـــن مـــرمي كينـــه عـــروة بـــن (: فـــذكر احلـــديث, وفيـــه... )يف أمـــيت الــدَّجَّال
 .(9)"مسعود, فيطلبه, فيهل ه

مسع  رسـول : ؛ يقولبن جارية األنصاري وروى ا مام أ د والرتمذي عن جممم 
 .(1)"بباب لد الدَّجَّاليقتل ابن مرمي : "يقول اهلل 

 عن  اوياًل  احديثً  وروى مسلم عن النواس بن مسعان 

                                                 
 .بلدة يف فلسطني قرب بي  املقدس(: لد( )4)
 (.1/41" )معجم البلدان: "انظر 
 .اه زيين. , حتقيحم د(416 -4/413" )والفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 1)
 (.مم شرا النووي 09 -43/01) , كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال,"صحيح مسلم( "9)
 (.مم حتفة األحوذي -141 – 9/149), والرتمذي (11/39" )الفتح الربات تر تي  مسند أ د( "1)
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فـال حيـل ل ـافر (: " وفيه قصة نزول عيسى وقتله للدجال, وفيـه قولـه ... )الدَّجَّال
نته  ارفه, فيطلبه, حىت يدركـه ببـاب لـد, يد ريح نفسه إال مات, ونفسه ينته  حيث ي

 .(4)"فيقتله
: قال رسول اهلل : وروى ا مام أ د عن جابر بن عبد اهلل ر   اهلل عنهما أنه قال

مث ينــزل (: فــذكر احلــديث, وفيــه... )يف خفقــة مــن الــدين وإدبــار مــن العلــم الــدَّجَّالخيــرج "
مـــا  ـــنع م أن ترجـــوا إىل ! اس أيهـــا النـــ: عيســـى بـــن مـــرمي, فينـــادي مـــن الســـحر, فيقـــول

, فينطلقــون, فــإذ هــم بعيســى بــن مــرمي . هــذا رجــل جــين: فيقولــون. ال ــذاب اطبيــث
ليتقــدم إمـام م, فليصــل ب ــم, فــإذا : فيقــول! تقـدم يــا روا اهلل : فتقـام الصــالة, فيقــال لــه

كمـا ينمـاث امللـح   (1)فحـني يـرى ال ـذاب ينمـاث: قـال. صلى صالة الصـبح؛ خرجـوا إليـه
هـذا يهـودي, ! يـا روا اهلل :  املاء, فيمش  إليه, فيقتله, حىت إن الشجر واحلجر ينادييف

 .(9)"إال قتله افال يرتخ ممن كان يتبعه أحدً 
تنتهـــ  فتنتـــه العظيمـــة, وينجـــ  اهلل الـــذين آمنـــوا مـــن شـــره وشـــر  –لعنـــه اهلل  –وبقتلـــه 

 .ؤمنني, وهلل احلمد واملنةوأتباعه امل أتباعه على يدي روا اهلل وكلمته عيسى بن مرمي 

                                                 
 (.مم شرا النووي -93 -43/90), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "4)
 .أذابه: يمرسه وماث امللح يف املاء؛ أ: ؛ أي(ماص الش ء ميثًا( )1)
 (.1/461" )لسان العرب: "انظر 
 (.39, 11/31" )الفتح الربات ترتي  مسند أ د( "9)
 (.0/911" )جممم الزوالد: "انظر". رواه أ د بإسنادين رجال أحد ا رجال الصحيح:" قال اميثم  
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 الَصل الثالث

 نزول عيسى 
ف علـى صـفته الـيت بنا أن نتعـرَّ  نُ حيسُ  ث عن نزول عيسى بن مرمي قبل أن نتحدَّ 

 ..صوص الشرعيةوردت هبا النَّ 

 :صفة عيسى * 
, مربــوع القامــة, لـيس بالطويــل وال بالقصــري, صـفته الــيت جــاءت هبـا الروايــات أنــه رجـل  

لـــه  – ـــام : أي –خـــرج مـــن د ـــاس  , عـــريض الصـــدر, ســـب  الشـــعر, كي ـــاأ ـــر, جعـــد  
 .لها  أل ما بني من بيهقد رجَّ  (4)ةمَّ ل  

 :األحاديث الواردة يف ذلك
ليلــة أســري يب : "قــال رســول اهلل : ؛ قــالمنهــا مــا رواه الشــيخان عــن أيب هريــرة 

, كي ـا , أ ـرُ ربعـة  (: فقـال فنعتـهُ ...)عيسـى  ولقي ُ (: فنعته إىل أن قال... )موسى لقي ُ 
 .(1)("احلمام: يعين)خرج من د اس 

                                                 
 .حبة: د عن ذلك فهوملة وإذا زا: يقال له إذا جاوز شحمة األذنني. شعر الرأس: ب سر الالم(: اللمة( )4)
 (.1/109" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
, [49: مـرمي]  َواذُْك ْر ِف ي اْلِكتَ اِب َم ْرَيمَ :  , كتـاب أحاديـث األنبيـاء, بـاب قـول اهلل"صـحيح البخـاري( "1)

مـم  -1/191)وفـرد الصـلوات,  , بـاب ا سـراء برسـول اهلل "صحيح مسـلم", و(مم الفتح – 9/109)
 (.نوويشرا ال
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رأيـــ  : "قـــال رســـول اهلل : وروى البخـــاري عـــن ابـــن عبـــاس ر ـــ  اهلل عنهمـــا؛ قـــال
 .(4)"عيسى وموسى وإبراهيم , فيما عيسى؛ في ر جعد عريض الصدر

ر لقــــد رأيتــــين يف احلجــــ: "قــــال رســــول اهلل : ؛ قــــالوروى مســــلم عــــن أيب هريــــرة 
قـالم يصـل , أقـرب  وإذا عيسى بـن مـرمي (: فذكر احلديث, وفيه... )وقري  تسيلين 
 ".(1)عروة بن مسعود الثقف  االناس به شبهً 

أرات ليلـــة عنـــد : "قـــال أن رســـول اهلل  ويف الصـــحيحني عـــن عبـــد الـــه بـــن عمـــر 
 كيحسن ما أن  راء  من أدم   (9)آدم ال عبة, فرأي  رجاًل 

                                                 
 - ,(9/100 َواذُْك ْر ِف ي اْلِكتَ اِب َم ْرَيمَ :  , كتـاب أحاديـث األنبيـاء, بـاب قـول اهلل "صـحيح البخـاري( "4)

 (.مم الفتح
, أسـلم بعـد انصـراف البـين هو الصحايب امليل أبو مسـعود عـروة بـن مسـعود بـن معتـ  بـن مالـك الثقفـ  ( 1)

 ريـــر صـــلح احلديبيـــة, وكـــان رجـــاًل حمببًـــا مطاًعـــا يف قومـــه أهـــل مـــن الطـــالف, وكانـــ  لـــه اليـــد البيضـــاء يف تق
كرامــة : مــا تــرى يف دمــك؟ قــال: الطــالف, فلمــا دعــاهم إىل ا ســالم, قتلــوه, وملــا أصــابه ســهم مــنهم؛ قيــل لــه

قبــل أن  أكــرمين اهلل هبــا, وشــهادة ســاقها اهلل إىل, فلــيس يف إال مــا يف الشــهداء الــذين قتلــوا مــم رســول اهلل 
 ".مثل عروة مثل صاح  ياسني, دعا قومه إىل اهلل, فقتلوه: "ن م, فقال فيه النب يرحتل ع
: الزخـرف] (52)لَ ْوَّل نُ  زَِّل َه َذا اْلُق ْرآُن َعلَ ى رَُج ٍل ِم ْن اْلَق ْريَ تَ ْيِن َعِظ يٍم  :إنـه املـراد بقولـه تعـاىل: وقيـل

94.] 
ــــة األصــــحاب: "انظــــر ــــ( 4490 -9/4499" )االســــتيعاب يف معرف ــــ , حتقي ــــد ال ــــن عب ــــ  البجــــاوي الب حم عل

 .للذهب( 4/934" )هريد أمساء الصحابة"البن حجر, و( 103 -1/100" )ا صابة يف  ييز الصحابة"و
 (.مم شرا النووي -1/190- 193), , كتاب ذكر املسيح بن مرمي "صحيح مسلم"واحلديث يف 

 .لواا, وبه مس  آدم : ة األرد؛ أيهو من أدم: اودم هو األمسر الشديد السمرة, وقيل(: آدم( )9)
 (.4/91" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
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على  ايحسن ما أن  راء من اللمم, قد رجلها, فه  تقطر ماء, مت ئً الرجال, له ملة ك
هـذا املسـيح بـن : مـن هـذا؟ فقيـل: رجلني أو على عواتحم رجلني, يطـوف بالبيـ , فسـيل 

 .(4)"مرمي
لعيسى أ ر, ول ن  ال واهلل؛ ما قال النب : "ويف رواية للبخاري عن ابن عمر؛ قال

 .(1)("ية السابقةفذكر  ام احلديث بنحو الروا: )قال
ــــــة ملســــــلم عنــــــه  ــــــال  ويف رواي ــــــإذا رجــــــل آدم: "؛ ق ــــــال... )ف رجــــــل (: إىل أن ق

 .(9)"الشعر
واممم بني هذه الرواياتم من كونه يف بعضها أ ر, وبعضـها آدم, ومـا جـاء أنـه سـب  

 :الشعر, ويف بعضها بينه جعد
 .(1)إنه ال منافاة بني احلمرة واألدمة؛ مواز أن ت ون أدمته صافية

وأما ما جاء من إن ار ابـن عمـر لروايـة أن عيسـى أ ـر؛ فهـو خمـالف ملـا حفظـه غـريه, 
 .أنه عليه السالم أ ر اللون فقد روى أبو هريرة وابن عباس 

وأما كونه يف رواية سب  الشعر, ويف أخرى أنه جعد, وامعد  د السب , فيم ن أن 
عـد؛ فـاملراد بـذلك جعـودة يف جسـمه ال يمم بينهما بينه سب  الشعر, وأما وصفه بينـه ج

 .(1)شعره, وهو اجتماع اللحم واكتنازه

                                                 
, بـاب ذكـر  املسـيح "صـحيح مسـلم", و(مم الفتح -9/100), كتاب أحاديث األنبياء, "صحيح البخاري( "4)

 (.مم شرا النووي -1/199), بن مرمي 
 (.9/100" )صحيح البخاري( "1)
 (.1/199" )صحيح مسلم( "9)
 (.419ص" )ا شاعة( "1)
 (.9/139" )فتح الباري: "انظر( 1)
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 :ََة نزوله * 
, فينـزل إىل األرد, , وإفسـاده يف األرد, يبعـث اهلل عيسـى الدَّجَّالبعد خروج 

كفيــه   ا, وا ــعً (4)وي ــون نزولــه عنــد املنــارة البيضــاء شــرق  دمشــحم الشــام, وعليــه مهرودتــان
إذا اياــي رأســه قطــر, وإذا رفعــه حتــدر منــه حبــان كــاللؤلؤ, وال حيــل  علــى أجنحــة مل ــني,

 .ل افر يد ريح نفسه إال مات, ونفسه ينته  حيث ينته  ارفه
وي ـــون نزولـــه علـــى الطالفـــة املنصـــورة, الـــيت تقاتـــل علـــى احلـــحم, وت ـــون جمتمعـــة لقتـــال 

 ., فينزل وق  إقامة الصالة, يصل  خلف أمري تلك الطالفةالدَّجَّال
هـــذا هـــو األشـــهر يف مو ـــم نزولـــه أنـــه علـــى املنـــار البيضـــاء الشـــرقية : "ل ابـــن كثـــريقـــا

بــدم , وقــد رأيــ  يف بعــض ال تــ  أنــه ينــزل علــى املنــارة البيضــاء شــرق  جــامم دمشــحم, 
وليس بدمشحم منارة تعرف بالشرقية سوى اليت إىل جان  امامم ... فلعل هذا هو احملفوظ

ألنســ  واألليــحم؛ ألنــه ينــزل وقــد أقيمــ  الصــالة, األمــوي بدمشــحم مــن شــرقية, وهــذا هــو ا
ويف . تقــدم أنــ ؛ فإنــه أقيمــ  لــك: فيقـول. تقــدم! يــا روا اهلل : فيقـول لــه إمــام املســلمني

 .(9).(1)بعض م على بعض أمراء؛ ت رمة اهلل هذه األمة: رواية
 د وذكر ابن كثري أنه يف زمنه سنة إحدى وأربعني وسبم مئة جدَّ 

                                                 
ـــان( )4) ثـــوبني : البـــس مهـــرودتني؛ أي: روي بالـــدال املهملـــة والـــذال املعجمـــة, واملهملـــة أكثـــر, واملعـــي(: مهردوت

 .مصبوغني بورس مث زعفران
ـــــ  احلـــــد"؛ و(9/191" )لســـــان العـــــرب", و(43/90" )شـــــرا النـــــووي ملســـــلم: "انظـــــر  " يثالنهايـــــة يف غري

(1/113.) 
 -  ,(1/469, كتاب ا  ان, باب بيان نزول عيسى بن مرمي حاكًما بشريعة نبينـا حممـد "صحيح مسلم( "1)

 (.مم شرا النووي -461
 .اه زيين. , حتقيحم د(411 -4/411" )الفنت واملالحم/ النهاية( "9)
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ن حجارة بيض, وكان بنايها من أمـوال النصـارى الـذين حرقـوا املنـارة املسلمون منارة م
اليت كان  م ااا, ولعل هذا ي ـون مـن داللـل النبـوة الظـاهرة, حيـث قـيض اهلل بنـاء هـذه 
املنارة من أموال النصارى, لينزل عيسى بـن مـرمي عليهـا, فيقتـل اطنزيـر, وي سـر الصـلي , 

 .(4)إال قتل, وكذلك غريهم من ال فاروال يقبل منهم جزية, ول ن من أسلم و 
 مث نــزول عيســى  الــدَّجَّالففـ  حــديث النــواس بــن مسعــان الطويــل يف ذكــر خــروج 

إذا بعـــث اهلل املســـيح بـــن مـــرمي, فينـــزل عنـــد املنـــارة البيضـــاء شـــرق  دمشـــحم, بـــني : "قـــال 
منــه  كفيــه علــى أجنحــة مل ــني, إذا اياــي رأســه قطــر , وإذا رفعــه حتــدر  امهــرودتني, وا ــعً 

حبان كاللؤلؤ, فال حيل ل افر يد ريح نفسه إال مات, ونفسه ينته  حيـث ينتهـ  ارفـه, 
حىت يدركه بباب لد, فيقتله, مث ييه عيسى بن مرمي قوم  – الدَّجَّاليطل  : أي –فيطلبه 

 .(1)"قد عصمهم اهلل منه, فيمسح وجوههم, وحيدثهم بدرجاهتم يف امنة

 :أدلة نزوله * 
يف آخر الزمان ثاب  يف ال تاب والسنة الصحيحة املتـواترة, وذلـك  نزول عيسى 

 .ال  ى السَّاعةعالمة من عالمات 

 :أدلة نزوله من القرآن ال رمي -أ

ِإَذا قَ ْوُم    اَل ِمْن    ُه َيِص    دُّوَن  َوَلم     ا ُض    ِرَب ابْ    ُن َم    ْرَيَم َم    َثاًل }: قــــال اهلل تعــــاىل -4

 .[94 -10: الزخرف] {ْلٌم ِللس اَعةِ َوِإن ُه َلعِ }: إىل قوله تعاىل {(30)

                                                 
 (.4/411" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 4)
 (.مم شرا النووي -93 -43/90)ب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, , كتا"صحيح مسلم( "1)
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: , وجــــاء يف آخرهـــا قولــــه تعــــاىلفهـــذه اويــــات جـــاءت يف ال ــــالم علــــى عيســـى 

قبــل يــوم القيامــة  نــزول عيســى : ؛ أي[94: الزخــرف] {َوِإن   ُه َلِعْل  ٌم ِللس   اَعةِ }

؛ {ِللس  اَعةِ َوِإن  ُه َلِعْل ٌم }: علـى ذلـك القـراءة األخـرى يدلُّ , و السَّاعةعالمة على قرب 
ــاعةعالمــة وأمــارة علــى قيــام : أي"بفــتح العــني والــالم؛  , وهــذه القــراءة مرويــة عــن ابــن السَّ

 .(4)"عباس وجماهد وغري ا من ألمة التفسري
: وروى ا مــــام أ ــــد بســــنده إىل ابــــن عبــــاس ر ــــ  اهلل عنهمــــا يف تفســــري هــــذه اويــــة

 .(1)"قبل يوم القيامة عيسى بن مرمي هو خروج : "؛ قال{َوِإن ُه َلِعْلٌم ِللس اَعةِ }
عالـــد علـــى عيســـى؛ فـــإن  –الضـــمري : أي –الصـــحيح أنـــه : "وقـــال احلـــافظ ابـــن كثـــري

 .(9)" السياا يف ذكره
مـــن إحيـــاء املـــوتى, وإبـــراء  مـــا بعـــث بـــه عيســـى : واســـتبعد أن ي ـــون معـــي اويـــة

 .األكمه واألبرص وغري ذلك من ذوي األسقام

عائ  د عل  ى  {َوِإن   هُ }بعــض العلمــاء أن الضــمري يف  وأبعــد مــن ذلــك مــا روي عــن
 .(0)القرآن الكريم 

َوقَ ْوِلِهْم ِإن ا قَ تَ ْلنَ ا اْلَمِس يَ  ِعيَس ى ابْ َن َم ْرَيَم َرُس وَل الل  ِه َوَم ا }: وقال تعالى -1

ََ  َلُبوُه َوَلِك  ْن ُش  بَِّه َلُه  م ِكتَ  اِب ِإَّل  َوِإْن ِم  ْن َأْه  ِل الْ }: إىل قولــه تعــاىل {قَ تَ لُ  وُه َوَم  ا 

ِمَنن  ِبِه قَ ْبَل َمْوتِ ِه َويَ  ْوَم اْلِقَياَم ِة َيُك وُن َعلَ ْيِهْم َش ِهيدً  ْْ  -410: النسـاء]{( 233) الَيُ 

416]. 
 , على أن اليهود   يقتلوا عيسى  تدلُّ فهذه اويات؛ كما أاا  

                                                 
 (.64-11/64" )تفسري الط ي: ", وانظر(49/441" )تفسري القراب( "4)
 ".إسناده صحيح: ", حتقيحم أ د شاكر, وقال(1614ا( )1/916" )مسند أ د( "1)
 (. 0/111" )تفسري ابن كثري( "9)
 (.0/119" )ريتفسري ابن كث: "انظر( 1)
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الل  ُه يَ ا ِعيَس ى  ِإْذ قَ الَ }: و  يصلبوه, بل رفعه اهلل إىل السـماء؛ كمـا يف قولـه تعـاىل

 .[11: آل عمران]{ِإنِّي ُمتَ َوفِّياَل َورَاِفُعاَل ِإَلي  
آخر الزمان, وذلك عند  على أن من أهل ال تاب من سيؤمن بعيسى  تدلُّ فإاا 

 .وقبل وموته؛ كما جاءت بذلك األحاديث املتواترة الصحيحة (4)نزوله
احلمد : "إليه عن وفاة عيسى ورفعهقال شيحم ا سالم ابن تيمية يف جوابه لسؤال وجه 

ينزل في م ابن مرمي : "أنه قال ح , وقد ثب  يف الصحيح عن النب  هلل, عيسى 
, وثبـ  يف (1), في سر الصلي , ويقتل اطنزير, ويضـعه امزيـةاوإماما  مقسطً  عداًل  اح مً 

, ومـن فارقـ  الالـدَّجَّ الصحيح عنه أنه ينزل على املنارة البيضاء شرق  دمشحم, وأنـه يقتـل 
 .روحه جسده؛   ينزل جسده من السماء, وإذا أحي ؛ فإنه يقوم من ق ه

ََ  ُروا}: وأمــا قولــه تعــاىل آل ]{ِإنِّ  ي ُمتَ َوفِّي  اَل َورَاِفُع  اَل ِإلَ  ي  َوُمَطهِّ  ُرَك ِم  ْن ال   ِذيَن َك

 ؛ فهذا دليـل علـى أنـه   يعـن بـذلك املـوت, إذ لـو أراد بـذلك املـوت؛ ل ـان[11: عمران
عيسى يف ذلك كسالر املؤمنني؛ فإن اهلل يقبض أرواحهم, ويعرج هبا إىل السماء, فعلم أن 

ََ  ُروا}: لــيس يف ذلــك خاصــية, وكــذلك قولــه , ولــو كــان قــد {َوُمَطهِّ  ُرَك ِم  ْن ال   ِذيَن َك
 .فارق  روحه جسده؛ ل ان بدنه يف األرد كبدن سالر األنبياء, أو غريه من األنبياء

َََلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه }:  اوية األخرىوقد قال تعاىل يف  َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما 

                                                 
نــزواًل حقيقًيــا, ولــيس املــراد بنزولــه وح مــه يف األرد يف آخــر الزمــان كنايــة عــن غلبــة روحــه وســر رســالته علــى ( 4)

مبقاصـد الشـريعة دون الوقـوف عنـد ظواهرهـا؛  واألخـذ. بالر ـة واحملبـة والسـلم الناس مبا غل  عليهـا مـن األمـر
 .نزل بروحه وجسده كما رفم بروحه وجسده فإن ذلك خمالف لألحاديث املتواترة  يف أنه ي

 (.9/940" )تفسري املنار: "انظر كالم الشيحم حممد عبده يف ( 1)
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َِي َشالٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِم ْن ِعْل ٍم ِإَّل  ات ِّبَ اَع الظ  نِّ َوَم ا  َُوا ِفيِه َل تَ َل ِْ َلُهْم َوِإن  ال ِذيَن ا

ْل }: فقولـه هنـا ,[413-410: النسـاء]{َبْل َرفَ َعُه الل ُه ِإلَْيهِ ( 230) اقَ تَ ُلوُه يَِقينً  ٍَ

يب  ين أن  ه رف  ع بدن  ه وروح  ه؛ كم  ا ثب  ت ف  ي الص  حي  أن  ه ين  زل ببدن  ه ] َرفَ َع  ُه الل   ُه ِإلَْي  هِ 
 ...وما قتلوه وا َلبوه, بل مات: وروحه, إذ لو أريد موته؛ لقال

ق ابآ روح ال : إن ي متوفي ال؛ أي ال قابض ال؛ أ : ولهذا قال من قال من العلماء
 .لحساب واستوفيتهتوفيت ا: وبدنال؛ يقال
؛ إَّل اَّل يقتضي نَسه توفي ال روح دون الب دن, وَّل توفيهم ا جميًع ( التوفي)ولَظ 

 .بقرينة منَصلة

ََ ِح     يَن }: وق     د ي     ر اد ب     ه ت     وفي الن     وم؛ كقول     ه تع     الى      َُ الل      ُه يَ تَ      َوف ى األَنْ 

ُه  َو ال   ِذ  يَ تَ َوف   اُكْم بِالل ْي  ِل َوي َ } :, وقولــه[11: الزمــر]{َمْوتَِه  ا ْعلَ  ُم َم  ا َج  َرْحُتْم ٍَ

 {َحت  ى ِإَذا َج اَء َأَح دَُكْم اْلَم ْوُت تَ َوف  ْت ُه ُرُس ُلَنا}: , وقولـه[94: األنعام] {بِالن  َهارِ 

 .(4)"[94: األنعام]
, وإ ــا جــاء ذكــر ذلــك لبيــان أنــه ولــيس ال ــالم يف هــذا البحــث عــن رفــم عيســى 
ل يف آخـر الزمـان, ويـؤمن بـه مـن كـان رفم ببدنه وروحه, وأنه ح  اون يف السـماء, وسـينز 

ِمَنن  بِ ِه قَ ْب َل }: من أهل ال تاب؛ كما قال تعاىل اموجودً  ْْ َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإَّل  لَيُ 

 .[416: النساء] {َمْوتِهِ 
حدثنا سفيان عـن أيب حصـني عـن سـعيد بـن : حدثنا ابن بشار؛ قال: "قال ابن جرير

ِمَنن  بِ ِه قَ ْب َل َمْوتِ هِ  َوِإنْ }: جبري عن ابن عباس ْْ قبـل : ؛ قـال{ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإَّل  لَيُ 

                                                 
 (.919 -1/911" )جمموع الفتاوى( "4)
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 .(4)"موت عيسى بن مرمي
 .(1)"وهذا إسناد صحيح: "قال ابن كثري

وأوىل األقـوال بالصـحة قـول : "مث قال ابن جرير بعد سياقه لألقوال يف معي هـذه اويـة
 .(9)"يؤمنن بعيسى قبل موت عيسىوإن من أهل ال تاب إال ل: تيويل ذلك: من قال

قبل موت عيسى, واهلل إنه اون ح  عند : "وروى بسنده عن احلسن البصري أنه قال
 .(1)"اهلل, ول ن إذا نزل آمنوا به أحبعون

وال شــك أن هــذا الــذي قالــه ابــن جريــر هــو الصــحيح؛ ألنــه املقصــود : "وقــال ابــن كثــري
هود من  قتل عيسى وصلبه وتسليم من سـلم من سياا اوي يف تقرير بطالن ما ادعته الي

مم من النصارى امهلة ذلك, فيخ  اهلل أنه   ي ـن األمـر كـذلك, وإ ـا شـبه مـم, فقتلـوا 
الشبيه وهم ال يتبينون ذلك, مث إنه رفم إليه, وإنه باا  ح , وأنه سينزل قبـل يـوم القيامـة؛ 

 .(1)"على ذلك األحاديث املتواترة دلَّ كما 

على  {قَ ْبَل َمْوتِهِ }: روي عن ابن عباس وغريه أنه أعاد الضمري يف قوله وذكر أنه
له  ذا, ولك  ن الص  حي  ف  ي   اإن ذل  ال ل  و َ    لم  ا ك  ان منافيً  : "أه  ل الكت  اب, وق  ال

 .(3)"المعنى واَسناد ما ذكرناه

 :أدلة نزوله من السنة المطهر  -ب
ذك   ر بعض   ها,  كثي   ر  ومت   واتر , س   بق  م   ن الس   نة عل   ى ن   زول عيس   ى  األدل    ة

 :منها ِشية اَطالة اوسأذكر هنا بعضً 
: ق    ال رس    ول اهلل : ؛ ق    الفمنه    ا م    ا رواه الش    يٍان ع    ن أب    ي هري    ر   -2

 والذ  نَسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم "

                                                 
 (.9/43" )تفسري الط ي( "4)
 (.4/494" )الفنت واملالحم/ النهاية( "1)
 (.9/161" )الفتح"وأثر ابن عباس صححه أيًضا ابن حجر يف  
 (.9/41" )تفسري الط ي"( 9)
 (.4/43" )تفسري الط ي( "1)
 (.1/141" )تفسري ابن كثري( "1)
 (.4/490" )الفنت واملالحم/ النهاية( "9)
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, فيكس  ر الص  لي , ويقت  ل الٍنزي  ر, ويض  ع الح  رب, ويَ  يآ الم  ال ع  دًَّل  احكًم  
نيامن  احد  الواحد  ِيرً حتى َّل يقبله أحد, حتى تكون الس  ".وما فيها الدُّ

ِمَنن  بِ  ِه }: واق رؤوا إن ش   تم: "ث م يق ول أب  و هري ر  ْْ َوِإْن ِم ْن َأْه ِل اْلِكتَ  اِب ِإَّل  لَيُ  

 .(4){(233) اقَ ْبَل َمْوتِِه َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيدً 
راد هبا أن من أهل ال تاب من سيؤمن مذه اوية بين امل وهذا تفسري من أيب هريرة 

 .قبل موته, وذلك عند نزوله آخر الزمان؛ كما سبحم بيانه بعيسى 
كيـف أنـتم : " قـال رسـول اهلل : ؛ قالعن أيب هريرة  اوروى الشيخان أيضً  -1

 .(1)!"إذا أنزل ابن مرمي في م وإمام م من م؟
ال تزال االفة من أميت ": يقول مسع  النب : ؛ قالوروى مسلم عن جابر  -9

, فيقــول  فينــزل عيســى ابــن مــرمي : يقــاتلون علــى احلــحم, ظــاهرين إىل يــوم القيامــة؛ قــال
 .(9)"ال؛ إن بعض م على بعض أمراء؛ ت رمه اهلل هذه األمة: فيقول. صل بنا: أمريهم
 ال  ى,  السَّاعةوتقدم حديث حذيفة بن أسيد يف ذكر أشراط  -1

                                                 
مـــم  - ,(9/164- 164, كتـــاب أحاديـــث األنبيـــاء, بـــاب نـــزول عيســـى بـــن مـــرمي "صـــحيح البخـــاري( "4)

 (.مم شرا النووي -464 -1/436)حاكًما  , باب نزول عيسى بن مرمي "صحيح مسلم", و(الفتح
مـــم شـــرا  -1/469), كتـــاب أحاديـــث األنبيـــاء, بـــاب نـــزول عيســـى بـــن مـــرمي حاكًمـــا, "صـــحيح البخـــاري( "1)

 (.النووي
 (.مم شرا النووي -461 -1/469)حاكًما,  , باب نزول عيسى بن مرمي "صحيح مسلم( "9)
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 ."(4)ن مرمي ونزول عيسى ب: "وفيه
األنبيــــاء إخــــوة لعــــالت, : "قــــال وروى ا مــــام أ ــــد عــــن أيب هريــــرة أن النــــب  -1

أمهاهتم شىت ودينهم واحد, وإت أوىل الناس بعيسى ابن مرمي؛ ألنه   ي ن بيين وبينه نب, 
 .(1)"وإنه نازل, فإذا رأيتموه؛ فاعرفوه

 :متواتر  األحاديث في نزول عيسى * 
, و  أذكــــر حبيــــم بعــــض األحــــادي الــــواردة يف نــــزول عيســــى  ذكــــرت فيمــــا ســــبحم

األحاديـــث الـــواردة يف نزولـــه؛ خشـــية أن يطـــول البحـــث, وقـــد جـــاءت هـــذه األحاديـــث يف 
داللــة صــرحية علــى ثبــوت  تـدلُّ الصـحاا والســنن واملســانيد وغــريه مـن دواويــن الســنة, وهــ  

ا أحاديــث آحــاد ال إاــ: يف آخــر الزمــان, وال حجــة ملــن ردهــا, أو قــال نــزول عيســى 
إن نزوله ليس عقيدة من عقالد املسلمني اليت يـ  علـيهم أن يؤمنـوا : تقوم هبا احلجة, أو

 ؛ ألنه إذا ثب  احلديث؛ وج  ا  ان به, (9)هبا

                                                 
 (.مم شرا النووي -13 -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "4)
 (.هبامشه منتخ  ال نز -1/149" )مسند أ د( "1)
وصدر هذا احلديث . , حتقيحم الشيحم أ د شاكر(1/99" )عمدة التفسري"هام   : انظر. واحلديث صحيح 

هذا حديث صحيح : ", وقال(1/161" )املستدرخ", ورواه احلاكم يف (مم الفتح -9/103)البخاري : رواه
 ., ووافقه الذهب"رجاها سناد, و  خي

, (هــ4961), عـام 3للشـيحم حممـود شـلتوت, ابـم دار الشـروا, ط ( 31 -16ص" )الفتـاوى: "انظر كتاب( 9)
ببدنـه, وأيًضـا أن ـر نزولـه يف آخـر الزمـان, ورد  بريوت؛ فإنه ر ه اهلل أن ر فيه على من قال برفم عيسى 

 !!ألاا أحاديث آحاد إنه ال حجة فيها؛: األحاديث الواردة يف ذلك, وقال
ومسيلة رفـم عيسـى وهـل هـو ببدنـه أو بروحـه مسـيلة خالفيـة بـني العلمـاء, ول ـن احلـحم أنـه رفـم ببدنـه وروحـه؛   

 .كما ذه  إىل ذلك حبهور املفسرين؛ كالط ي, والقراب, وابن تيمية, وابن كثري, وغريهم من العلماء
ــــــة " جممــــــوع الفتــــــاوى", و)1/444" )تفســــــري القــــــراب", و(9/164" )تفســــــري الطــــــ ي: "انظــــــر  ــــــن تيمي الب

 (.1/141" )تفسري ابن كثري", و(919 -1/911)
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, وال يــوز لنــا رد قولــه؛ ل ونــه حــديث  وتصــديحم مــا أخــ  بــه الصــادا املصــدوا 
فيــه أن  بيَّنــ ُ ال يف أول هــذا البحــث آحــاد؛ ألن هــذه حجــة واهيــة, ســبحم أن عقــدت فصــ

إن حديث اوحاد ليس حبجة؛ : حديث اوحاد إذا صح؛ وج  تصديحم ما فيه, وإذا قلنا
ال  ا, وي ــون مـا قالــه عليـه الصــالة والسـالم عبثًــمـن أحاديــث رسـول اهلل  افإننـا نـرد كثــريً 

 !؟معي له, كيف والعلماء قد نصوا على تواتر األحاديث يف نزول عيسى 
 :وسيذكر هنا االفة من أقوامم

ـــر الطـــ ي  وأوىل هـــذه : "-بعـــد ذكـــره اطـــالف يف معـــي وفـــاة عيســـى –قـــال ابـــن جري
؛ "إت قابضك من األرد, ورافعك إىل: معي ذلك: "األقوال بالصحة عندنا قول من قال

 .(4)"الدَّجَّالينزل عيسى بن مرمي فيقتل : أنه قال لتواتر األخبار عن رسول اهلل 
 .مث ساا بعض األحاديث الواردة يف نزوله

 أنــه أخــ  بنــزول عيســى  تــواترت األحاديــث عــن رســول اهلل : "وقــال ابــن كثــري
 .(1"امقسطً  اوح مً  عاداًل  اقبل يوم القيامة إمامً 

 .يف نزوله امث ذكر أكثر من مثانية عشر حديثً 
هـــا تســـعة كثـــرية, ذكـــر الشـــوكات من  األحاديـــث يف نزولـــه : "وقـــال صـــديحم حســـن

؛ مــــا بـــني صـــحيح, وحســــن, و ـــعيف منجـــ , منهــــا مـــا هـــو مــــذكور يف اوعشـــرين حـــديثً 
 اومنهــا مـــا هـــو مــذكور يف أحاديـــث املنتظـــر, وتنضــم إىل ذلـــك أيًضـــ... الـــدَّجَّالأحاديــث 

 اوثار الواردة عن 

                                                 
 (.9/164")فسري الط ي( "4)
 (.0/119" )تفسري ابن كثري( "1)
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 ".الصحابة, فلها ح م الرفم, إذ ال جمال لالجتهاد يف ذلك
بــال  حــد التــواتر كمــا ال خيفــى علــى مــن لــه فضــل  حبيــم مــا ســقناه: "مث ســاقها وقــال

 .(4)"ااالع
مــن غـري واحــد مـن الصــحابة  وقـد ثبــ  القـول بنــزول عيسـى : "(1)وقـال الغمــاري

 .(9)"والتابعني وأتباعهم واأللمة والعلماء من سالر املذاه  على ممر الزمان إىل وقتنا هذا
أن ين ــره إال امهلــة األغبيــاء؛  ال شــك فيــه, حبيــث ال يصــح  اتــواتر هــذا تــواترً : "وقــال

كالقاديانية ومـن حنـا حنـوهم؛ ألنـه نقـل بطريـحم حبـم عـن حبـم, حـىت اسـتقر يف كتـ  السـنة 
 .(1)"بتلق  جيل عن جيل االيت وصل  إلينا تواترً 

, رواه عــنهم اوقــد ذكــر مــن رواه مــن الصــحابة, فعــد أكثــر مــن سســة وعشــرين صــحابيً 
وه ذا حىت أخرجه ... تابعو التابعني بيكثر من هذا العدد, مث رواه اأكثر من ثالثني تابعيً 

الطيالس , وإسحاا بن راهويه, وأ د " مسند"األلمة يف كت  السنة, ومنها املسانيد؛ كـ 
: بن حنبل, وعثمان بن أيب شيبة, وأيب يعلى, والبزار, والديلم , ومن أصـحاب الصـحاا

م, وأبــو عوانــة, وا مســاعيلني والضــياء البخــاري, ومســلم, وابــن خز ــة, وابــن حبــان, واحلــاك
املقدســــ , وغــــريهم, ورواه أصــــحاب اموامــــم, واملصــــنفات, والســــنن, والتفســــري باملــــيثور, 

 .واملعاجم, واألجزاء, والغرال , واملعجزات, والطبقات, واملالحم

                                                 
 (.494ص" )ا ذاعة( "4)
 .هو أبو الفضل عبد اهلل حممد الصديحم الغماري, من علماء هذا العصر( 1)
 (.41ص" )عيسى عقيدة أهل ا سالم يف نزول ( "9)
 (1ص) "عقيدة أهل ا سالم يف نزول عيسى ( "1)
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يف  (4)الشــيحم حممــد أنــور شــاه ال شــمريي وممــن حبــم األحاديــث يف نــزول عيســى 
 ا, فذكر أكثر من سبعني حديثً "مبا تواتر يف نزول املسيحالتصريح "كتابه 

يف  تـواترت األخبـار عـن النــب ": "عـون املعبـود شـرا سـنن أيب داود"وقـال صـاح  
, وهذا السَّاعةألرد عند قرب من السماء جبسده العنصري إىل ا نزول عيسى بن مرمي 

 .(1)"ه  أهل السنةهو مذ
ــــزول عيســــ: "وقــــال الشــــيحم أ ــــد شــــاكر يف آخــــر الزمــــان ممــــا   خيتلــــف فيــــه  ىن

بذلك, وهذا معلـوم مـن الـدين بالضـرورة,  املسلمون؛ لورود األخبار الصحاا عن النب 
 .(9)"ال يؤمن من أن ره

وقد لع  اجملددون أو اجملـردون يف عصـرنا ": "مسند ا مام أ د"وقال يف تعليقه على 
يف آخــر  لــى نــزول عيســى بــن مــرمي صــراحة ع الدالَّــةالــذي حنيــا فيــه هبــذه األحاديــث 

نياقبل انقضاء احلياة , الزمان , بالتيويـل املنطـوي علـى ا ن ـار تـارة, وبا ن ـار الصـريح الدُّ
ال يؤمنون بالغي  , أو ال ي ادون يؤمنون, وه   –يف حقيقة أمرهم  –ذلك أام ! أخرى

ـــدي ـــواترة املعـــي يف جمموعهـــا, يعلـــم مضـــمون مـــا فيهـــا مـــن ال ن بالضـــرورة, فـــال أحاديـــث مت
 .(1)"يديهم ا ن ار وال التيويل

                                                 
فـيض البـاري علـى صـحيح : "هو الشيحم احملدث حممد أنور شاه ال شمريي امنـدي, لـه عـدة مصـنفات, منهـا( 4)

ر ـه اهلل يف ( هــ4911), وغري ـا, تـويف "العرف الشـذي علـى جـامم الرتمـذي"يف أربعة جملدات, و" البخاري
 .بندمدينة ديو 

 .للشيحم عبد الفتاا أبو غدة" التصريح" مقدمة كتاب: انظر ترحبته يف  
 .أليب الطي  حممد مشس احلحم العظيم آبادي( 44/110" )عون املعبود( "1)
, تــــريه الشــــيحم أ ـــد شــــاكر, وحتقيــــحم حممــــود شــــاكر, مطبعــــة دار (9/194" )تفســــري الطــــ ي"مـــن حاشــــية ( 9)

 .املعارف, مصر
 (.41/110" ) مام أ دحاشية مسند ا( "1)
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ونــزول عيســى  الــدَّجَّالاعلــم أن أحاديــث : "وقــال الشــيحم حممــد ناصــر الــدين األلبــات
  متواترة, ي   ا  ان هبا, وال تعرت مبن يدع  فيها أاا أحاديث آحاد؛ فإام جهال

ا متواترة؛ كما شهد بـذلك ألمـة هبذا العلم, وليس فيهم من تتبم ارقها, ولو فعل؛ لوجده
 .هذا العلم؛ كاحلافظ ابن حجر

أن يتجرأ البعض على ال الم فيما ليس من اختصاصهم, ال سـيما  اومن املؤسف حقً 
 .(4)"واألمر دين وعقيدة
ذكره االفة من العلماء يف عقيدة أهل السنة وامماعة, وأنه ينـزل  ونزول عيسى 

 .قبحه اهلل الدَّجَّاللقتل 
التمســك مبــا كــان عليــه : أصــول الســنة عنــدنا: "ا مــام أ ــد بــن حنبــل ر ــه اهلل قــال

 "., واالقتداء هبم, وترخ البدع, وكل بدعة فه   اللةأصحاب رسول اهلل 
خـــارج  الـــدَّجَّالوا  ـــان أن املســـيح : "مث ذكـــر حبلـــة مـــن عقيـــدة أهـــل الســـنة, مث قـــال

ت فيــه, وا  ــان بــين ذلــك كــالن, وأن , واألحاديــث الــيت جــاء(كــافر)م تــوب بــني عينيــه 
 .(1)"عيسى ينزل فيقتله بباب لد

 ر ه اهلل يف سرده لعقيدة أهل احلديث  (9)وقال أبو احلسن األشعري

                                                 
 .بتخريه الشيحم حممد ناصر الدين األلبات حمدث الشام( 191ص" )حاشية شرا العقيدة الطحاوية( "4)
للقا ــــ  احلســــن بــــن حممــــد بــــن أيب يعلــــى, ابــــم دار املعرفــــة للنشــــر, ( 119 -4/114" )ابقــــات احلنابلــــة( "1)

 .بريوت
من ذرية أيب موسى األشـعري الصـحايب امليـل, نشـي يف حجـر  هو ا مام العالمة أبو احلسن على بن إمساعيل( 9)

زوج أمه أيب عل  امبال  شيحم املعتزلة يف عصره, وقد تتلمذ عليه, واعتنحم مذهبـه مـا يقـارب مـن أربعـني سـنة, 
مث هــداه اهلل إىل مــذه  أهــل الســنة وامماعــة, فــيعلن أنــه علــى مــذه  أ ــد بــن حنبــل, ولــه مصــنفات كثــرية 

سـني مصــنًفا, وقـد ذكــرت الـدكتورة فوقيــة حسسـني حممــود يف مقدمـة حتقيقهــا ل تـاب ا بانــة بلغـ  سســة وس
, وغايرها, وكان آخر مـا "الوجيز", و"كتاب اللمم", و"مقاالت ا سالميني: "حنو مئة مصنف, ومن أشهرها

 (هـ911), تويف ر ه اهلل سنة "كتاب ا بانة عن أصول الديانة"ألف 
" البدايــــة والنهايــــة", و(, ومــــا بعــــدها91ص)البــــن عســــاكر " تــــاب تبيــــني كــــذب املفــــرتيك: "انظـــر ترحبتــــه يف 

أليب احلســـن ( 49 -0ص" )ا بانـــة", ومقدمـــة كتــاب (941-1/949" )شــذرات الـــذه ", و(44/439)
" ا بانـــة", ومقدمـــة (هــــ4144)األوىل, نشــر ار البيـــان, دمشـــحم, . النــدوي حتقيـــحم عبـــد القـــادر األرنـــايوط, ط

 ., دار األنصار, القاهرة(هـ4960)األوىل, . وقية حسني حممود, طف. حتقيحم د
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ا قـــرار بـــاهلل, ومالل تـــه, وكتبـــه, ورســـله, ومـــا جـــاء مـــن عنـــد اهلل, ومـــا رواه : "والســـنة
, وأن الــدَّجَّالصــدقون خبــروج وي... ا, ال يــردون مــن ذلــك شــيئً الثقــات عــن رســول اهلل 

 ".عيسى يقتله
 :مث قال يف آخر كالمه

 .(4)"وب ل ما ذكرنا من قومم نقول, وإليه نذه "
, ونــزول عيســى ابــن الــدَّجَّال؛ مــن خــروج السَّــاعةونــؤمن بيشــراط : "(1)وقــال الطحــاوي

 .(9)"من السماء مرمي 

                                                 
, حتقيحم الشيحم حممد حمي  الدين عبد احلميـدن, (913 -4/911" )مقاالت ا سالميني واختالف املصلني( "4)

 ., ابم م تبة النهضة املصرية, القاهرة(هـ4936)الطبعة الثانبة, 
د بــن حممــد بــن ســالمة الطحــاوي األزدي املصــري, شــيحم احلنفيــة يف هــو احلــافظ الفقيــه احملــدث أبــو جعفــر أ ــ( 1)

, وكتاب "العقيدة الطحاوية: "؛ قرية بصعيد مصر, له مصنفات كثرية, منه(احا)عصره يف مصر, ونسبته إىل 
 .مبصر ر ه اهلل( هـ914), تويف سنة "مش ل اوثار", وكتاب "معات اوثار"

شـــرا العقيـــدة ", ومقدمـــة (1/133" )شـــذرات الـــذه ", و(44/401) "البدايـــة والنهايـــة"انظـــر ترحبتـــه يف  
 .بتحقيحم وترج األلبات( 44 -6ص" )الطحاوية

 ., حتقيحم األلبات(191ص" )شرا العقيدة الطحاوية( "9)
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وصـــحيح عنـــد أهـــل الســـنة حـــحم  الـــدَّجَّالنـــزول عيســـى وقتلـــه : "وقـــال القا ـــ  عيـــاد
 .(4)"لألحاديث الصحيحة يف ذلك, وليس يف العحم وال يف الشرع ما يبطله فوج  إثباته

وعلــى ســالر ا لنبيــني ال بــد أن ينــزل إىل  واملســيح : "وقــال شــيحم ا ســالم ابــن تيميــة
كمـــا ثبـــ  يف األحاديـــث الصـــحيحة, ومـــذا كـــان يف الســـماء  الثانيـــة, مـــم أنـــه ....األرد

يوسف وإدريس وهارون؛ ألنه يريد النزول إىل األرد قبل يـوم القيامـة؛ خبـالف أفضل من 
نياغريه, وآدم كان يف مساء   .(1)"؛ ألن نسم بنيه تعرد عليهالدُّ

 :دون غيره الحكمة في نزول عيسى * 
, يف آخــر الزمـــان دون غـــريه مـــن تلمــس بعـــض العلمـــاء احل مــة يف نـــزول عيســـى 

 :أقوال األنبياء, ومم يف ذلك عدة
, فبـني اهلل تعـاىل كـذهبم, وأنـه الرد علـى اليهـود يف زعمهـم أاـم قتلـوا عيسـى  -4

 .(9), كما سبحم بيان ذلك يف ال الم على قتال اليهودالدَّجَّالالذي يقتلهم ويقتل رليهم 
 .(1)ورجح احلافظ ابن حجر هذا القول على غريه

: قولـــــــه تعـــــــاىل  وجـــــــد يف ا  يـــــــل فضـــــــل أمـــــــة حممـــــــد كمـــــــا يف إن عيســـــــى  -1

ِْ َرَ  َش ْطَأُه فَ ََزرَُه فَاْس تَ ْغَلَظ فَاْس تَ َوى َعلَ ى ُس وِقهِ } ْنِحيِل َك َزرٍْع َأ َِ  {َوَمثَ ُلُهْم ِفي ا

, فــدعا اهلل أن يعلــه مــنهم, فاســتجاب اهلل دعــاءه, وأبقــاه حــىت ينــزل آخــر [16: الفــتح]
 .ألمر ا سالم االزمان جمددً 

                                                 
 (.43/01" )شرا صحيح مسلم( "4)
 .البن تيمية( 1/916" )جمموع الفتاوى( "1)
 (.464ص( )9)
 (.9/169" )فتح الباري( "1)
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بلغــين أن النصــارى كــانوا إذا رأوا الصــحابة الــذين فتحــوا : "قــال ا مــام مالــك ر ــه اهلل
 .(4)" واهلل مؤالء خري من احلواريني فيما بلغنا: الشام يقولون

وصــــدقوا يف ذلــــك؛ فــــإن هــــذه األمــــة معظمــــة يف ال تــــ  املتقدمــــة : "وقــــال ابــــن كثــــري
 .(1)"واألخبار املتداولة

: , فقــــال"اء الصــــحابةهريــــد أمســــ"يف كتابــــه  وقــــد تــــرجم ا مــــام الــــذهب لعيســــى 
ليلة ا سراء, وسلم عليه, فهو  صحايب, ونب؛ فإنه رأى النب : عيسى ابن مرمي  "

 .(9)"اآخر الصحابة موتً 
مـــــن الســـــماء؛ لـــــدنو أجلـــــه, ليـــــدفن يف األرد, إذ لـــــيس  إن نـــــزول عيســـــى  -9

 .يسى , فيقتله عالدَّجَّالملخلوا من الرتاب أن  وت يف غريها, فيوافحم نزوله خروج 
للنصارى, فيظهر زيفهـم يف دعـواهم ا ألباايـل, ويهلـك اهلل امللـل   اإنه ينزل م ذبً  -1

 .كلها يف زمنه إال ا سالم؛ فإنه ي سر الصلي , ويقتل اطنزير, ويضم امزية
أنـا أوىل النـاس بعيسـى ابـن : " إن خصوصيته هبذه األمور املذكورة لقـول النـب  -1

 .(1)"مرمي, ليس بيين وبينه نب
 أخص الناس به, وأقرهبم إليه؛ فإن عيسى بشر بين  فرسول اهلل 

                                                 
 (.0/919" )تفسري ابن كثري( "4)
 (.0/919" )تفسري ابن كثري( "1)
 (.4/191" )هريد أمساء الصحابة( 9)
و اذمُكــرم يف   : , كتــاب أحاديــث األنبيــاء, بــاب قــول اهلل(مــم الفــتح -103 – 9/100" )صــحيح البخــاري( "1)

ــا ل ه  ــنم أ هم ,  (مــم شــرا النــووي -41/446" )صــحيح مســلم", و[49: مــرمي]  الم  ت ــاب  م ــرممي   إ ذم انت ب ــذ تم م 
 .كتاب الفضالل, باب فضالل عيسى 
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؛ كمــا يف قولــه (4)يــيه مــن بعــده, ودعــا اطلــحم إىل تصــديقه وا  ــان بــه رســول اهلل 

ويف . [9: الصــــف] {ٍُ ِبَرُس    وٍل يَ    ْأِتي ِم    ْن بَ ْع    ِد  اْس    ُمُه َأْحَم    د اَوُمَبشِّ    رً }: تعـــاىل
نعـــم؛ أنـــا دعـــوة أيب أبـــراهيم : "أخ نـــا عـــن نفســـك؟ قـــال! يـــا رســـول اهلل : قـــالوا: احلـــديث

 .(1)"وبشرى أخ  عيسى
 ؟بماذا يحكم عيسى * 

؛ فإنـه ال ينـزل بشـرع بالشريعة احملمدية, وي ون من أتباع حممد  حي م عيسى 
, ال ينسـحم, في ـون عيسـى السَّـاعةجديد؛ ألن دين ا سالم خا  األديان, وباا  إىل قيـام 

  ًألمر ا سالم, إذ ال نب بعد حممد  اح ام هذه األمة, وجمددً من  احاكم. 
كيف أنتم إذا نزل في م : "قال أن رسول اهلل  روى ا مام مسلم عن أيب هريرة 

 !".ابن مرمي فيم م من م؟
 إن األوزاع  : (1)البن أيب ذل  (9) (القالل الوليد بن مسلم)فقل  

                                                 
فــــتح ", و(906ص)للقـــراب " التــــذكرة"للحليمـــ , و( 111 -4/111" )املنهــــاج يف شـــع  ا  ــــان: "انظـــر( 4)

تعليـــحم الشـــيحم عبـــد الفتـــاا أيب ( 61ص" )التصـــريح مبـــا تـــواتر يف نـــزول  املســـيح", وكتـــاب (9/169" )البـــاري
 .غدة

لعبــد الســالم هــارون, ابعــة اجملمــم ( 11ص" )هتــذي  ســرية ابــن هشــام: "انظــر". لســرية"رواه ابــن إســحاا يف ( 1)
, وروى "هذا إسناد جيـد: "قال ابن كثري يف إسناده. العلم  العريب ا سالم , منشورات حممد الداية, بريوت

مســند ا مــام ", و(3/499" )كثــري  تفســري ابــن". "املســند"لــه شــواهد مــن وجــوه أخــر, رواهــا ا مــام أ ــد يف 
 (.هبامشه منتخ  ال نز -1/191, 1/410" )أ د

 .ر ه اهلل( ه461)هو الوليد بن مسلم القرش , موىل بين أمية, عا  الشام, تويف سنة ( 9)
 (.411 -44/414" )هتذي  التهذي : "انظر 
رشــ  العــامري, ا مــام, الثقــة,  تــويف ســنة هــو حممــد بــن  عبــد الــر ن بــن املغــرية بــن احلــارث بــن أيب ذلــ  الق( 1)

 .رسه اهلل( هـ416)
 (.940 -6/949" )هتذي  التهذي : "انظر 
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ــ : قــال ابــن أيب ذلــ ". وإمــام م مــن م: "رةحــدثنا عــن الزهــري عــن نــافم عــن أيب هري
فـــيم م ب تـــاب رب ـــم تبـــارخ وتعـــاىل وســـنة : تـــ ت؟ قـــال: تـــدري مـــا أم ـــم مـــن م؟ قلـــ 

 . (4)نبي م 
ال تــزال االفــة مــن  : "يقــول مسعــ  رســول اهلل : ؛ قــالوعــن جــابر بــن عبــد اهلل 

, فيقول ى بن مرمي فينزل عيس: "قال". أميت يقاتلون على احلحم, ظاهرين إىل يوم القيامة
ــــا: أمــــريهم ال؛ إن بعضــــ م علــــى بعــــض أمــــراء؛ ت رمــــة اهلل هــــذه : فيقــــول. تعــــال صــــل بن
 .(1)"األمة

يرتفـــم الت ليـــف؛ لـــئال ي ـــون  ذهـــ  قـــوم إىل أنـــه بنـــزول عيســـى : "قـــال القـــراب
( بعـد حممـد كونـه رسـواًل : يعـين)رسوال  إىل أهل ذلك الزمان؛ ييمرهم عن اهلل تعاىل, وهـذا 

َِ اَتَم الن ِبيِّ ينَ و} :مـردود بقولـه تعـاىلأمـر  , وقولـه عليـه الصـالة [14: األحـزاب] {ٍَ
 .؛ يريد آخر األنبياء وخاهتم(1)"وأنا العاق : ", وقوله(9)"ال نب بعدي: "والسالم

بشــريعة متجــددة غــري شــريعة  اوإذا كــان ذلــك؛ فــال يــوز أن يتــوهم أن عيســى ينــزل نبيًــ
, حيــث ؛ كمــا أخــ  فإنــه ي ــون يومئـذ  مــن أتبــاع حممـد , بــل إذا نـزل؛حممـد نبينــا 
, فينـزل وقـد علـم بـيمر اهلل تعـاىل (1)"؛ ما وسـعه إال اتبـاع الو كان موسى حيً : "قال لعمر

 له يف السماء قبل 

                                                 
 (.مم شرا النووي -1/469), كتاب ا  ان باب بيان نزول عيسى بن مرمي حاكًما, "صحيح مسلم( "4)
 (.مم شرا النووي -461 -1/469), "صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -41/441), ل, باب يف أمساله , كتاب الفضال"صحيح مسلم("9)
ُـُه أ  مـ دُ  , كتاب التفسري, بـاب "صحيح البخاري("1)  -914 -3/914), [9: الصـف] يـ يمه  م ـنم بـ عمـد ي امسم

 (.مم الفتح
 (.هبامشه منتخ  ال نز -9/930" )مسند ا مام أ د("1)
 (.49/991" )فتح الباري". " عًفا( حد رواة احلديثأ)رجاله موثقون؛ إال أن يف جمالد : "قال ابن حجر 
 ., حتقيحم حبي  الر ن األعظم (941 -44/949" )املصنف"وقد رواه عبد الرزاا يف  
: وجمالـــد هـــو جمالـــد بـــن ســـعيد بـــن عمـــري اممـــدات ال ـــويف, روى لـــه مســـلم مقرونًـــا بغـــريه, قـــال يف ابـــن حجـــر 

 ".صدوا"
 (.14 -44/96" )هتذي  التهذي : "انظر 
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أن ينــزل مــا حيتــاج إليــه مــن علــم هــذه الشــريعة للح ــم بــه بــني النــاس, والعمــل بــه يف 
وألن تعطيـل احل ــم ... إليــه, وحي مونـه علـى أنفسـهمنفسـه, فيجتمـم املؤمنـون عنـد ذلـك 

نيا؛ فإن بقاء اغري جالز, وأيضً  : إ ا ي ون بقتضى الت ليف إىل أن ال يقال يف األرد الدُّ
 .(4)"اهلل, اهلل

صالته مـم املسـلمني, وحجـه,  على بقاء الت ليف بعد نزول عيسى  يدلُّ والذي 
 .وجهاده لل فار

 .ألحاديث ذكر ذلكفيما صالته؛ فقد سبحم يف ا
 .الدَّجَّالوكذلك قتاله لل فار وأتباع 

 مسعـ  أيب هريــرة : عـن حنظلـة األسـلم ؛ قـال" صـحيح مسـلم"وأمـا حجـه؛ ففـ  
أو  احاجً (1)والذي نفس  بيده؛ ليهلن ابن مرم  بفه الروحاء: "؛ قال حيدث عن النب 

 .يمم بني احله والعمرة: ؛ أي(9)", أو ليثنينهما امعتمرً 

                                                 
 (.903-900ص" )التذكرة( "4)
 .إىل بدر وإىل م ة عام الفتح ويف احله مو م بني م ة واملدينة, سل ه النب (: فه الروحاء( )1)
 (.1/199" )معجم البلدان", و(9/141" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
مـــم شـــرا  -3/191)ن, , كتـــاب احلـــه, بـــاب جـــواز التمتـــم يف احلـــه والقـــرآ"صـــحيح مســـلم بشـــرا النـــووي( "9)

 (. النووي
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 مم أاـا مشـروعة يف ا سـالم قبـل نزولـه  –وأما و م عيسى للجزية عن ال فار 
؛ فإن مشروعية أخذ امزية اجديدً  احل م امزية جاء به عيسى شرعً  ا؛ فليس هذا ناسخً -

واهلل : "بقولـــه لنـــا (4), فهــو املبـــني للنســحمبيخبـــار نبينــا حممـــد  مقيــد بنـــزول عيســى 
 .(1)"فليس رن الصلي , وليقتلن اطنزير, وليضعن امزية ,عداًل  الينزلن ابن مرمي ح مً 

 :انتشار األمن وظهور البركات في عهده* 
زمن أمن وسالم ورخاء, يرسـل اهلل فيـه املطـر العزيـز, وتـرج األرد  وزمن عيسى 

 .مثرهتا وبركتها, ويفيض املال, وتذه  الشحناء والتباغض والتحاسد
ونـزول عيسـى وخـروج  الـدَّجَّالان الطويـل يف ذكـر فقد جاء يف حديث النواس بن مسعـ

مث يرسـل : "ودعالـه علـيهم وهالكهـم, وفيـه قولـه  ييجوج وميجوج يف زمن عيسـى 
, مث يقــال (9)ال ي ـن منـه بيـ  مـدر وال وبـر, فيغسـل األرد حـىت يرتكهـا كالزلفـة ااهلل مطـرً 
ــــذ تيكــــل العصــــابة مــــن الر : لــــألرد ــــك, فيومئ ــــك, وردي بركت ــــة, ويســــتظلون أنبــــيت مثرت مان

, حىت إن اللقحة من ا بل لت ف  الفئام من الناس, واللقحة (1)بقحفها, ويبارخ يف الرسل
 من البقر لت ف  القبيلة من الناس, واللقحة من الغنم 

                                                 
 (.9/161" )فتح الباري: "انظر( 4)
 (.مم شرا النووي -1/161)حاكًما,  , باب نزول عيسى "صحيح مسلم( "1)
روي بفـــتح الــــزاي والـــالم والقـــاف وروي بالفــــاء, وكلهـــا صـــحيحة, ومعنــــاه كـــاملرآة شـــبه األرد هبــــا (: الزلفـــة( )9)

 .لصفالها ونظافتها
 (.43/96" )ووي ملسلمشرا الن: "انظر 
 .ب سر الراء وإس ان السني هو الل (: الرسل( )1)
 (.43/96" )شرا النووي ملسلم: "انظر 
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 .(4)"لت ف  الفخذ من الناس
؛ (1)واألنبيــاء إخـــوة لعـــالت: "قـــال أن النــب  وروى ا مــام أ ـــد عــن أيب هريـــرة 

شىت, ودينهم واحد, وأنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي؛ ألنه   ي ن بيين وبينه نب,  أمهاهتم
, وتقــم األمنــة علــى األرد حــىت ترتــم الــدَّجَّالفيهلــك اهلل يف زمانــه املســيح ... وإنــه نــازل

األســـود مـــم ا بـــل, والنمـــار مـــم البقـــر, والـــذلاب مـــم الغـــنم, ويلعـــ  الصـــبيان باحليـــات ال 
 .(9)"تضرهم

واهلل لينزلن عيسى : "قال رسول اهلل : أنه قال  مام مسلم عن أيب هريرة وروى ا
فـال يسـعى عليهـا, ولتـذه   (1)وليضعن امزيـة, ولتـرتكن القـالص.. وعاداًل  ابن مرمي ح مً 

 .(1)"الشحناء والتباغض والتحاسد, وليدعون إىل املال؛ فال يقبله أحد
وال يرغ  يف اقتنالها؛ ل ثرة  –ا بل : أي -ومعناه أن يزهد الناس فيها: "قال النووي

 .األموال, وقلة اومال, وعدم احلاجة, والعلم بقرب القيامة

                                                 
 (.مم شرا النووي -04 -43/99), كتاب الفنت, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "4)
اهتم خمتلفــة وأبــوهم الــذين أمهــ: وأوالد العــالت. بفــتح العــني املهملــة, وتشــديد الــالم: عــالت(: إخــوة لعــالت()1)

 .أن إ ان األنبياء واحد وشرالعهم خمتلفة: واحد؛ أي
, تعليــحم حممــود شــاكر, وتــريه (9/194" )تفســري الطــ ي", و(9/164" )النهايــة يف غريــ  احلــديث: "انظــر 

 .أ د شاكر
 (.هبامشه منتخ  ال نز -1/149" )مسند أ د( "9)
 (.9/169)" فتح الباري". "سنده صحيح: "قال ابن حجر 
 .ب سر القاف, حبم قلوص بفتح القاف, وه  الناقة الشابة(: القالص( )1)
 (.461: 1" )شرا النووي ملسلم", و(1/444" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم شرا النووي -1/461), , باب نزول عيسى"صحيح مسلم( "1)
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وإ ا ذكرت القالص؛ ل واا أشرف ا بل, اليت ه  أنفـس األمـوال عنـد العـرب, وهـو 

ال : ", ومعــي[1: الت ــوير] {(0)َوِإَذا اْلِعَش  اُر ُعطِّلَ  ْت }: شــبيه مبعــي قــول اهلل 
 .(4)" ال يعتي هبا": سعى عليهاي

 .ال تطل  زكاهتا إذ ال يوجد من يقبلها: أي: وذه  القا   عياد إىل أن املعي
 .(1)وأن ر هذا القول النووي

 :مد  بقائه بعد نزوله ثم وفاته* 
يف األرد بعــد نزولــه؛ فقــد جــاء يف بعــض الروايــات أنــه  وأمــا مــدة بقــاء عيســى 

 .أربعني سنة   ث سبم سنني, ويف بعضها
فيبعـث اهلل عيسـى : "فف  رواية ا مـام مسـلم عـن عبـد اهلل بـن عمـرو ر ـ  اهلل عنهمـا

بـاردة مـن  امث   ث الناس سبم سنني ليس بني اثنني عـداوة, مث يرسـل اهلل رحيًـ... بن مرمي
قبــل الشــام, فــال يبقــى علــى وجــه األرد أحــد يف قلبــه مثقــال ذر ة مــن خــري أو إ ــان إال 

 .(9)"قبضته
فيم ـث يف األرد أربعـني سـنة, مث يتـوىف, ويصـل  : "ويف رواية ا مـام أ ـد وأيب داود

 .(1)"عليه املسلمون
 وكال هاتني الروايتني صحيحة, وهذا مش ل؛ إال أن حتمل رواية 

                                                 
 (.1/461" )شرا النووي ملسلم( "4)
 (.1/461" )ملسلم شرا النووي: "انظر( 1)
 (مم شرا النووي -09  -43/01), باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "9)
 (.هبامشه منتخ  ال نز  -1/149" )مسند ا مام أ د( "1)
 (.9/619" )صحيح: "قال ابن حجر 
 (.مم عون املعبود -44/119), كتاب املالحم, باب خروج الدجال, "سنن أيب داود"و 
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ه يف األرد قبل  ث  إىل مُ  اة إقامته بعد نزوله, وي ون ذلك مضافً السبم سنني على مدَّ 
 .(4)وثالثني سنة على املشهور اكان عمره إذ ذاخ ثالثً رفعه إىل السماء, و 

 .واهلل أعلم
 

                                                 
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/419" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 4)
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 الَصل الرابع

 يأجو  ومأجو 
 :أَلهم* 

قبـل احلــديث عــن خـروج يــيجوج ومــيجوج أرى مــن املناسـ  أن نتعــرف علــى أصــلهم, 
 ؟(ميجوج)و( ييجوج)ذا يعين لفظ  وما

 .عربيان: ييجوج وميجوج امسان أعجميان, وقيل
وهو : أو من األجاج. إذا التهب : ا  النار أجيجً اشتقاقهما من أجَّ  وعلى هذا ي ون
 مــيجوج :وقيــل .العــدو ســرعة وهــو :األج عــن وقيــل .ملوحتــه مــن احملــرا املــاء الشــديد امللوحــة

 علــى أو ,(مــيجوج) يف ومفعــول ,(يــيجوج) يف يفعــول وزن علــى و ــا .ا ــطرب إذا مــاج؛ مــن

 .فيهما فاعول وزن
ـــــا إذا أمـــــا عـــــربيني, ناالمســـــا كـــــان إذا هـــــذا ـــــني؛ كان  ألن اشـــــتقاا؛ ممـــــا فلـــــيس أعجمي

 .العربية من حمُّ شت  تُ  ال ةاألعجميَّ 
 ,(يـه) وأصلهما زالدتني, األلفان فت ون  ز, بدون ؛"وماجوج "ياجوج" اممهور وقرأ

 .فيهما الساكنة اممزة فه  عاصم؛ قراءة وأما ,(جمه)و
 ا ــطرب مبعــي (مــاج) مــن االشــتقاا ويؤيــد م,حلــام مناســ  اشــتقاقهما يف ر  ك ــذُ  مــا وكــل

  {َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِ ٍذ يَُموُ  ِفي بَ ْعآٍ } :تعاىل قوله
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 .(4), وذلك عند خروجهم من السد[66: ال هف]
 .وأصل ييجوج وميجوج من البشر, من ذرية آدم وحواء 

لــك أن آدم احــتلم, , وذ(1)يــة آدم ال مــن حــواء إاــم مــن ذرم : وقــد قــال بعــض العلمــاء
 .ه بالرتاب, فخلحم اهلل من ذلك ييجوج وميجوجفاختل  منيُّ 

 .(9)ن ي  قبول قولهوهذا مما ال دليل عليه, و  يرد عمَّ 
و  نــر هــذا عنــد أحــد  مــن الســلف؛ إال عــن كعــ  األحبــار, ويــرده : "قــال ابــن حجــر

 .(1)"اأام من ذرية نوا, ونوا من ذرية حواء قطعً : احلديث املرفوع
ة يافث أيب الرتخ, ويافث من ولد نوا يَّ وييجوج وميجوج من ذرم 

 (1). 
 ما رواه البخاري عن أيب سعيد اطـدري  ة آدم يَّ على أام من ذرم  يدلُّ والذي 

لبيلـــك وســعديك, واطـــري يف : فيقــول! يـــا آدم: يقـــول اهلل تعــاىل: "قــال عــن رســـول اهلل 
مــن كــل ألــف تســم مئــة : ومــا بعــث النــار؟ قــال: قــال. أخــرج بعــث النــار: فيقــول. يــديك

 فعنده . وتسعة وتسعني

                                                 
" فــتح البـــاري", و(411 -4/449" )ترتيـــ  القــاموس احملــي ", و(140 -1/149" )لســان العــرب: "انظــر( 4)

 (.43/9" )شرا النووي ملسلم", و(49/449)
ـــذه عـــال -440 -449ص" )املســـالل املنثـــورة"املســـمى " فتـــاوى ا مـــام النـــووي: "انظـــر( 1) ء الـــدين ترتيـــ  تلمي

 ".ووقم يف فتاوى حمي  الدين: ", ونسبه للنووي, فقال(49/440" )الفتح", ذكره ابن حجر يف (العطار
 .اه زيين. , حتقيحم د(419 -4/411" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 9)
 (.440/ 49" )فتح الباري( "1)
 (.419/ 4" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 1)
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ذات  ل  لها, وترى الناس س ارى وما هـم بسـ ارى,  يشي  الصغري, وتضم كلُّ 
ومـن  أبشـروا؛ فـإن مـن م رجـاًل : "نا ذلك الواحد؟ قالوأيُّ : قالوا". ول ن عذاب اهلل شديد
 .(4)"ييجوج وميجوج ألف

أن يـيجوج ومـيجوج مـن ولـد آدم, وأاـم : "ن رسـول اهلل وعن عبد اهلل بن عمرو عـ
لوا إىل الناس؛ ألفسدوا عليهم معايشهم, ولن  وت منهم أحـد؛ إال تـرخ مـن ذريتـه رس  لو أُ 
 .(1)"فصاعدً  األفً 

 :مهُ ََت ُ * 
خ هون أبنــاء جنســهم مــن الــرتُّ شــب  أمــا صــفتهم الــيت جــاءت هبــا األحاديــث؛ فهــ  أاــم يُ 

عور, عـــراد الوجـــوه, كـــين ر العيـــون, ذلـــف األنـــوف, صـــه  الشـــاملغـــول, صـــغا (9)الغـــتم
 
 
  جانُّ وجوههم امل

ُ
 قة, على أش ال طر  امل

                                                 
 (.مم شرا الفتح -9/931), كتاب األنبياء, باب قصة ييجوج وميجوج, "ريصحيح البخا( "4)
, كتـــاب الفـــنت وعالمـــات الســـاعة, بـــاب ذكـــر يـــيجوج ومـــيجوج, "منحـــة املعبـــود يف ترتيـــ  مســـند الطيالســـ ( "1)

 ., امل تبة ا سالمية, بريوت(هـ4144)الثانية, عام . , ط(ترتي  الشيحم أ د عبد الر ن البنا -1/146)
ــا منــه يف ور   هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخني, و  : ", وقــال(1/164" )املســتدرخ"وى احلــاكم ارًف

 ".خيرجاه, ووافقه الذهب
 (.3/9" )جممم الزوالد". ", ورجاله ثقات"األوس ", و"ال بري"رواه الط ات يف : "وقال اميثم  
" فــــتح البـــــاري". "ســــالم مثلـــــهأخــــرج عبــــد بـــــن  يــــد بســـــند صــــحيح عــــن عبـــــد اهلل بــــن :"وقــــال ابــــن حجـــــر 

(49/440.) 
وهـذا حـديث غريـ , وقـد ي ـون مـن كـالم عبـد اهلل بـن : "وذكر ابن كثري رواية الط ات مـذا احلـديث, مث قـال 

 ".عمرو من الزاملتني
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/411" )الفنت واملالحم/ النهاية" 
 (.41/199" )لسان العرب. "ال يفصح شيًئا: مىورجل أغتم وغت. عجمة يف املنطحم: الغتمة(: الغتم( )9)
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 .(4)الرتخ وألواام
وهـــو   خطـــ  رســـول اهلل : روى ا مـــام أ ـــد عـــن ابـــن حرملـــة عـــن خالتـــه؛ قالـــ 

ال عدو, وإن م ال تزالون تقاتلون : إن م تقولون: "عاص  أصبعه من لدغة عقرب, فقال
, مـن  (1)عـراد الوجـوه, صـغار العيـون, شـه  الشـعاف: حىت يـيه يـيجوج ومـيجوج اعدوً 

 كل حدب ينسلون, كين وجوههم 
 
  جانُّ امل

ُ
 .(9)"قة طر  امل

وقــد ذكــر ابــن حجــر بعــض اوثــار يف صــفتهم, ول نهــا روايــات  ــعيفة, وممــا جــاء يف 
 :هذه اوثار أام ثالثة أصناف

 .اصنف أجسادهم كاألرز, وهو شجر كبار جدً  -4
 .وصنف أربعة أذرع يف أربعة أذرع -1
 .وصنف يفرتشون آذاام ويلتحفون باألخرى -9

 .(1)أن اومم ش  وش ين, وأاومم ثالثة أشبار اوجاء أيضً 

                                                 
 .اه زيين. , حتقيحم د(4/419" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 4)
 .شه  الشعور: حبم شعفة وه  أعلى شعر الرأس, واملراد(: الشعاف( )1)
 (.6/400" )لسان العرب", و(131 -1/134" )النهاية يف غري  حديث: "انظر 
 (.هبامشه منتخ  ال نز -1/104" )دمسند ا مام أ ( "9)
 (.3/9" )جممم الزوالد". "رواه أ د والط ات ورجامما رجال الصحيح: "قال اميثم  
 (.49/440" )ف  الباري: "انظر( 1)
, "فقــد ت لــف مــا ال علــم لــه بــه"إن مــن زعــم أن هــذه صــفاهتم؛ : وقــد أن ــر ابــن كثــري هــذه الصــفات, وقــال 

 (.4/419" )الفنت واملالحم/ النهاية". "ما ال دليل عليه: "وقال
يف وصــف يــيجوج ومــيجوج بــبعض هــذه الصــفات, وأنــه مــن  وذكــر اميثمــ  حــديثًا رواه حذيفــة عــن النــب  

 ـعيف : ", ويف إسناده حيىي بن سعيد العطار, وهو  عيف, وقال فيـه ابـن حجـر"األوس "رواية الط ات يف 
 " .جًدا

 (.49/449" )فتح الباري"و ,(3/9" )جممم الزوالد: "انظر 
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أقوياء, ال ااقة ألحد بقتامم, ويبعد  عليه الروايات الصحيحة أام رجال   تدلُّ والذي 
 .أن ي ون اول أحدهم ش  وش ين

خبــروج يـــيجوج  بــن مسعـــان أن اهلل تعــاىل يــوح  إىل عيســـى  ففــ  حــديث النـــواس
: ومــيجوج, وأنــه ال يــدان ألحـــد بقتــامم, ويــيمره بإبعــاد املـــؤمنني مــن اــريقهم, فيقــول لـــه 

 ".حرز عبادي إىل الطور"
 ...كما سييه ذكر ذلك يف ال الم على خروجهم بإذن اهلل تعاىل

 :لة ِرو  يأجو  ومأجو أد  * 
ال ـ ى, وقـد دل  السَّـاعةوج يف آخـر الزمـان عالمـة مـن عالمـات خروج ييجوج وميج

 :على ظهورهم ال تاب والسنة

 :من القرآن ال رمي األدلَّة -أ

َحت ى ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُ  َوَمْأُجوُ  َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَنِس ُلوَن }قال اهلل تعـال -4
َصٌة أَْبَصاُر ال ِذيَن َكََُروا يَا َويْ َلَنا َقْد ُكن ا ِف ي َواقْ تَ َرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَِإَذا هِ ( 33) ِِ َي َشا

َلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكن ا ظَاِلِميَن  َْ  .[60, 69: األنبياء] {(30)َغ

َحت  ى ِإَذا بَ لَ َ  ( 13) اثُم  أَتْ َبَع َسَببً }: وقال تعاىل يف سياقه لقصة ذي القرنني -1
َِ َوَجَدهَ  رً َمْطِلَع الش ْم َك َذِلاَل ( 37) اا َتْطُلُع َعَلى قَ  ْوٍم لَ ْم َنْحَع ْل َلُه ْم ِم ْن ُدونَِه ا ِس ت ْ

رً  ب ْ ُِ ْيِن َوَجَد ( 31) اثُم  أَتْ َبَع َسَببً ( 32) اَوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه  َحت ى ِإَذا بَ َلَ  بَ ْيَن الس د 
َقُه   وَن قَ    وْ  اِم   ْن ُدونِِهَم   ا قَ ْوًم    َْ قَ   اُلوا يَ   ا َذا اْلَق   ْرنَ ْيِن ِإن  يَ   ْأُجوَ  ( 35) ًَّل َّل َيَك   اُدوَن يَ 

ْرًج   َِ ِس  ُدوَن ِف  ي اأَلْرِ  فَ َه  ْل َنْحَع  ُل لَ  اَل  َْ نَ نَ  ا َوبَ ي ْ  نَ ُهْم  اَوَم  ْأُجوَ  ُم َعلَ  ى َأْن َتْحَع  َل بَ ي ْ
ٍ  َأْجَع ْل بَ ي ْ  نَ ( 30) اَس د   ي ْ ٌر فَ  َأِعيُنوِني ِبُق  و  َِ  اُكْم َوبَ ي ْ  نَ ُهْم َرْدًم  قَ  اَل َم  ا َمك َننِ ي ِفي  ِه رَبِّ  ي 
ٍُ وا َحت  ى ِإَذا َجَعلَ ُه ( 33) َُ آُتوِني زُبَ َر اْلَحِديِد َحت ى ِإَذا َساَوى بَ  ْيَن الص  َدفَ ْيِن قَ اَل ان
 قَاَل  انَارً 
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 اَفَم  ا اْس  َتطَاُعوا َأْن َيْظَه  ُروُه َوَم  ا اْس  َتطَاُعوا لَ  ُه نَ ْقبً  ( 33) اآتُ  وِني ُأفْ  رِْغ َعَلْي  ِه ِقطْ  رً 
 اقَ اَل َه  َذا رَْحَم  ٌة ِم ْن رَبِّ  ي فَ  ِإَذا َج  اَء َوْع ُد رَبِّ  ي َجَعلَ  ُه دَك   اَء وََك اَن َوْع  ُد رَبِّ  ي َحق   ( 30)
َِ   َخ ِف   ي الصُّ   وِر َفَحَمْعنَ   اُهْم َجْمًع   ( 31)  اَوتَ رَْكنَ   ا بَ ْعَض   ُهْم يَ ْوَم ِ   ٍذ يَُم   وُ  ِف   ي بَ ْع   ٍآ َوُن

 .[66 -61: ال هف]  {(33)
امللـــك الصـــاحل لبنـــاء الســـد  (4)علـــى أن اهلل تعـــاىل ســـخر ذا القـــرنني لُّ تـــدفهـــذه اويـــات 

العظــيم؛ ليحجــز بــني يــيجوج ومــيجوج القــوم املفســدين يف األرد وبــني النــاس, فــإذا جــاء 
؛ اندخ هذا السد, وخرج ييجوج ومـيجوج بسـرعة عظيمـة, السَّاعةالوق  املعلوم, واقرتب  

 .افماجوا يف الناس, وعاثوا يف األرد فسادً  وحبم كبري, ال يقف أمامه أحد من البشر,
نياوهذا عالمة عالمة قرب النفحم يف الصور, وخراب  ؛ كما سييه (1)السَّاعة, وقيام الدُّ

 بيان ذلك يف األحاديث الثابتة

 :من السنة املطهرة األدلَّة -ب
بحم علــى ظهــور يــيجوج ومــيجوج كثــرية, تبلــ  حــد التــواتر املعنــوي, ســ الدالَّــةاألحاديــث 

 :من هذه األحاديث اذكر بعض منها, وسيذكر هنا ارفً 
عــن أم حبيبــة بنــ  أيب ســفيان عــن زينــ  بنــ  " الصــحيحني"فمنهــا مــا ثبــ  يف  -4

للعــرب مــن  ال إلــه إال اهلل, ويــل  : "يقــول افزًعــ ادخــل عليهــا يوًمــ جحــ  أن رســول اهلل 
حلحم بيصبعيه ا هبام واليت و )ح اليوم من ردم ييجوج  وميجوج مثل هذه ت  قد اقرتب, فُ  شرم 

                                                 
مصـع  : وقيـل. عبد اهلل بن الضـحاخ بـن معـد: اختلف يف امسه, فروي عن ابن عباس أن امسه(: ذو القرنني( )4)

 .غري ذلك: بن عبد اهلل بن قنان من األزد, مث من قحطان, وقيل
غـري ذلـك, وكـان : قيـلومس  بذي القرنني ألنه بل  املشارا واملغارب من حيث يطلم قـرن الشـيطان ويغـرب, و  

عبـًدا مؤمنًـا صـاحلًا, وهــو غـري ذي القـرنني ا ســ ندر املقـدوت املصـري؛ فــإن هـذا كـان كــافًرا, وهـو متـيخر عــن 
 .املذكور يف القرآن وبينهما أكثر من ألف  سنة

 (.439 -1/431" )تفسري ابن كثري", و(449 – 1/441" )البداية والنهاية: "انظر 
 -1/999و 469 -1/464" )تفســــــــري ابــــــــن كثــــــــري", و(61 40/30و13 -49/41" )الطــــــــ ي: "انظــــــــر( 1)

 (.911 -44/914" )تفسري القراب", و(901
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: أفنهلـك وفينـا الصـاحلون؟ قـال! يـا رسـول اهلل: فقل : قال  زين  بن  جح (". تليها
 .(4)"ثُ ب  اط   ر  ثُـ نعم؛ إذا ك  "

إذا أوحـى اهلل إىل عيسـى : ", وفيهومنها ما جاء يف حديث النواس بن مسعان  -1
ز عبـــادي إىل الطـــور, ويبعـــث اهلل دان ألحـــد بقتـــامم, فحـــرم ي ال ي ـــ اعبـــادً  أت قـــد أخرجـــ ُ 

ة, فيشـربون , فيمر أولئك على حبرية ا يَـّ(1)ييجوج وميجوج, وهم من كل حدب ينسلون
نـب اهلل عيسـى وأصـحابه  رُ ص ـلقـد كـان  هبـذه مـرة مـاء, وحيُ : ولونآخرهم فيق ما فيها, و رُّ 

غـ  إىل اهلل عيسـى من مئـة دينـار ألحـدكم اليـوم, فري  احىت ي ون رأس الثور ألحدهم خريً 
كمــــوت نفــــس    (1)يف رقــــاهبم, فيصــــبحون فرســــى (9)فغ ــــوأصــــحابه, فريســــل اهلل علــــيهم النـَّ 

بنب اهلل عيسى وأصحابه إىل األرد, فال يدون يف األرد مو ـم شـ    ُ هب  واحدة , مث يُ 
 هم, نُ تـ  هم ونـ  إال مأله ز ُ 

                                                 
, وكتـــاب الفـــنت, (مـــم الفـــتح -9/934), كتـــاب األنبيـــاء, بـــاب قصـــة يـــيجوج ومـــيجوج, "صـــحيح البخـــاري( "4)

م شـــــرا مـــــ -1 -43/1), كتـــــاب الفـــــنت وأشـــــراط الســـــاعة, "صـــــحيح مســـــلم", و(مـــــم الفـــــتح -49/449)
 (.النووي

هــــو كــــل مو ــــم غلــــيظ مرتفــــم, واممــــم أحــــداب وحــــداب, واملعــــي يظهــــرون مــــن غلــــيظ األرد (: احلــــدب( )1)
 .ومرتفعها

 (.4/944" )لسان العرب", و(4/916" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 .نغفة: دود ي ون يف أنوف ا بل والغنم, واحدهتا: ؛ بالتحريك(النغف( )9)
 (.1/30" )غري  احلديثالنهاية يف " 
النهايـــة يف . "فـــريس, مـــن فـــرس الــذل  الشـــاة وافرتســـها إذا قتلهـــا: الواحــد. قتلـــى: ؛ بفـــتح الفـــاء؛ أي(فرســى( )1)

 (.9/133" )غري  احلديث
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, (4)كيعنــــــاا البخــــــ   ااهلل عيســــــى وأصــــــحابه إىل اهلل, فريســــــل اهلل اــــــريً  فريغــــــ  نــــــبُّ 
 .(1)"فتحملهم, فتطرحهم حيث شاء اهلل

مث يسـريون حـىت : "-"لقـد كـان هبـذه مـرة مـاء: "بعد قولـه –رواه مسلم, وزاد يف رواية 
لقد قتلنا من يف األرد, هلم : , وهو جبل بي  املقدس, فيقولون(9)ينتهوا إىل جبل اطمر

الســـماء فـــريد اهلل علـــيهم نشـــاهبم خمضـــوبة إىل  (1)فلنقتـــل مـــن يف الســـماء, فريمـــون بنشـــاهبم
 .(1)"ادمً 

ـــاعةيف ذكـــر أشـــراط  وجـــاء يف حـــديث حذيفـــة بـــن أســـيد  -9 : , فـــذكر منهـــاالسَّ
 .(9)"ييجوج وميجوج"

؛ لقـــ  ملـــا كـــان ليلـــة أســـري برســـول اهلل : ؛ قـــالوعـــن عبـــد اهلل بـــن مســـعود  -1
فردوا احلديث إىل : " أن قالإىل.. السَّاعةإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم, فتذكروا 

مث يرجـــم النـــاس إىل بالدهـــم, فيســـتقبلهم يـــيجوج (: , مث قـــالالـــدَّجَّالفـــذكر قتـــل )عيســـى 

, ال  رون مباء إال شربوه, [69: األنبياء]  {َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلونَ }وميجوج, 
 رد من رحيهم,وال بش ء إال أفسدوه, ييرون إي فيدعو اهلل, فيميتهم, فتجوى األ

                                                 
ه  حبال اوال األعناا, وه  لفظة معربة, واحدهتا خبتية لألنثى, وخبيت للذكر, وقد سبحم شرحها (: البخ ( )4)

 (.491ص)
 (.4/444" )النهاية يف غري  احلديث" :انظر 
 (.مم شرا النووي -69 -43/93), باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "1)
الشــجر امللتــف الــذي يســرت مــن فيــه, وقــد جــاء : اطمــر خبــاء معجمــة ومــيم مفتوحــة, واطمــر(: جبــل اطمــر( )9)

 .تفسريه يف احلديث بينه جبل بي  املقدس
 (.43/04" )شرا النووي ملسلم:"انظر 
 .نشابة: يطلحم على النبل والسهام, واحدته(: النشاب( )1)
 (.4/010" )لسان العرب: "انظر 
 (.مم شرا النووي -04 -43/04), باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "9)
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, فــيدعوا اهلل, فريســل الســماء باملــاء, فــيحملهم, فيقــذف بيجســامهم يف فيجــيرون إيَّ  
 .(4)"البحر
وخيرجــــون علــــى (: "فــــذكر احلــــديث, وفيــــه: ) عــــن النــــب  وعــــن أيب هريــــرة  -1

النـــاس, فيســـتقون امليـــاه, ويفـــر النـــاس مـــنهم, فريمـــون ســـهامهم يف الســـماء, فرتجـــم خمضـــبة 
فيبعث اهلل : "قال". اقهرنا أهل األرد, وغلبنا من يف السماء قوة وعلوً : قولونبالدماء, في

   فــــيهل هم, والــــذي نفــــس حممــــد بيــــده؛ إن دوابَّ : "قــــال". يف أقفــــالهم اًفــــغ  علــــيهم نـ 
 .(1)"من حلومهم (9)ا, وتس ر س رً (1)ااألرد لتسمن, وتبطر, وتش ر ش رً 

                                                 
ووافقــــه الــــذهب يف ". صــــحيح ا ســــناد, و  خيرجــــاه: "اكم, قــــال احلــــ(136 -1/133" )مســــتدرخ احلــــاكم( "4)

 ".تلخيصه"
ــــــال(9119ا( )464 -1/436" )املســــــند"ورواه ا مــــــام أ ــــــد يف   إســــــناده : ", حتقيــــــحم أ ــــــد شــــــاكر, وق

 ".صحيح
 (.1041ا( )14 -1/14" ) عيف امامم الصغري: "انظر".  عيف: "وقال األلبات 

 .واهلل أعلم. صحيح الشواهد من األحاديث ترجح أنه: قل 
إذا مسنتـم وامـتأل  ـرعها : -بالتحريـك  –تشـ ر شـ ًرا  –بال سـر  –شـ رت الشـاة : ؛ يقـال(تشـ ر شـ ًرا( )1)

 .لبنا , واملعي أن دواب األرد تسمن و تلئ شحًما
 (.1/161" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 يطلحم الس ر على الغض  وا متالء اطمر, و  –بفتح السني وال اف  –الس ر (: تس ر س ًرا( )9)
 (.901 -1/909" )لسان العرب", و(1/939" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
هــذا حــديث حســن : ", قــال الرتمــذي(166 -3/160),  أبــواب التفســري, ســورة ال هــف, "ســنن الرتمــذي( "1)

لشيحم حممد فؤاد عبـد , حتقيحم ا(1434ا ( )4991 -1/4991)وسنن ابن ماجه, كتاب ا لفنت, ". غري 
 .الباق 

, "حــديث صــحيح علــى شــرط الصــحيحني, و  خيرجــاه: ", وقــال فيــه(1/133" )املســتدرخ"ورواه احلــاكم يف  
 .ووافقه الذهب

 ".رجاله رجال الصحيح؛ إال أن قتادة مدلس(: "49/446" )الفتح"وقال احلافظ يف  
ـــات يف . شـــيخه أيب رافـــم ول ـــن جـــاء يف روايـــة ابـــن ماجـــه أن قتـــادة صـــرا بالســـماع مـــن  وصـــححه أيًضـــا األلب

 (.1101ا ( )191 -1/191" )صحيح امامم الصغري"
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 :يأجو  ومأجو  سدُّ * 
يــيجوج ومــيجوج؛ ليحجــز بيــنهم وبــني جــرياام الــذين اســتغاثوا بــه  بــي ذو القــرنني ســدَّ 

 .منهم

قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَ ْيِن ِإن  يَْأُجوَ  َوَمْأُجوَ  }:كما ذكر اهلل تعاىل ذلك يف القرآن ال رمي
ْرجً  َِ ِسُدوَن ِفي اأَلْرِ  فَ َهْل َنْحَعُل َلاَل  َْ نَ َنا َوبَ ي ْ نَ هُ  اُم ( 30) اْم َس د  َعَلى َأْن َتْحَعَل بَ ي ْ

ٍ  َأْجَع  ْل بَ ي ْ  َنُكْم َوبَ ي ْ  نَ ُهْم َرْدًم   ي ْ  ٌر فَ  َأِعيُنوِني ِبُق  و  َِ َننِ  ي ِفي  ِه رَبِّ  ي   {(33) اقَ  اَل َم  ا َمك 

 .[61, 61: ال هف]
: ؛ لقوله تعاىل(4)هذا ما جاء يف ال الم على بناء السد, أما م انه؛ فف  جهة املشرا

َِ َحت ى ِإَذا بَ َلَ  َمْطِلَع ال}  .[64: ال هف] {ش ْم
فــوا ف م ــان هــذا الســد بالتحــدي, وقــد حــاول بعــض امللــوخ واملــؤرخني أن يتعرَّ عــر  يُ  وال

ســرية؛  ابعــث بعــض أمرالــه ووجــه معــه جيًشــ (1)علــى م انــه, ومــن ذلــك أن اطليفــة الواثــحم
ك لينظـروا إىل السـد, ويعــاينوه, وينعتـوه لـه إذا رجعــوا, فوصـلوا مـن بــالد إىل بـالد, ومـن ملــ

 اإىل ملك, حىت وصلوا إليه, ورأوا بناءه من احلديد ومن النحاس, وذكروا أاـم رأوا فيـه بابًـ
 عظيمة, ورأوا بقية الل  والعسل يف برج هناخ  , وعليه أقفال  اعظيمً 

                                                 
 (.1/464" )تفسري ابن كثري: "انظر( 4)
هو اطليفة العباس  هارون بن حممد املعتصم بـن هـارون الرشـيد, بويـم لـه باطالفـة سـنة سـ  وعشـرين, وتـويف ( 1)

 .ثني سنةبطريحم م ة وهو ابن س  وثال( هـ191)سنة 
 (.44/943" )البداية والنهاية: "انظر 
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, ال يسـتطاع وال مـا حولـه شـاهحم   من امللـوخ املتاسـة لـه, وأنـه منيـف    اوأن عنده حراسً 
  بالدهــــم, وكانــــ  غيبــــتهم أكثــــر مــــن ســــنتني, وشــــاهدا أهــــوااًل مــــن امبــــال, مث رجعــــوا إىل

 .(4)"وعجال 
, فـــاهلل أعلـــم اوهـــذه القصـــة ذكرهـــا ابـــن كثـــري ر ـــه اهلل يف التفســـري, و  يـــذكر مـــا ســـندً 

 .بصحة ذلك

َحت ى }:لقوله تعاىل: ين بني جبلني؛عليه اويات السابقة أن هذا السد بُ  تدلُّ والذي 

ْينِ ِإَذا بَ لَ   َ  بَ    ْيَن ا : مث قـــال.  ـــا جـــبالن متقـــابالن: , والســـدان[69: ال هـــف] {لس    د 

حــــــاذى بــــــه ريوس : ؛ أي[69: ال هــــــف] {َحت       ى ِإَذا َس      اَوى بَ       ْيَن الص       َدفَ ْينِ }
 .احم مً  اً , ف ان سد  امذابً  ا, وذلك بزبر احلديد, مث أفرم عليه حناسً (1)امبلني

قـــد : "قـــال. لســـد مـــن الـــ  احملـــ رأيـــ  ا: قـــال رجـــل للنـــب : قـــال ا مـــام البخـــاري
 .(9)"رأيته

, (بـاب احلديـد)رف بــ , ُعـ(1) (ترمـذ)مبقربة من مدينـة  ف سدُّ ش  كُ : "وقال سيد قط 
وســجله يف  ( ســيلدبرجر)قــد مــر بــه يف أوالــل القــرن اطــامس عشــر املــيالدي العــا  األملــات 

سـد : , وقـال(م4149)يف رحلتـه سـنة ( كـال فيجـو)خ ا سـبات كتابه, وكذلك ذكره املؤرم 
 وقد ي ون هو السد الذي بناه ذو ... مدينة باب احلديد على اريحم مسرقند وامند

                                                 
 (.1/469" )تفسري ابن كثري( "4)
 (.461 -1/464" )تفسري ابن كثري: "انظر( 1)
 (.مم الفتح -9/934), يف باب قصة ييجوج وميجوج, "صحيحه"رواه البخاري معلًقا يف ( 9)
على ار جيحون, من جانبه الشرق , حيي  هبا مدينة مشهورة من أمهات املدن, راكبة : "قال ياقوت(: ترمذ( )1)

" امــامم الصــحيح"ســور وأســواقها مفروشــة بــاوجر, وممــن ينســ  إليهــا ا مــام أبــو عيســى الرتمــذي صــاح  
 (.10 -1/19" )معجم البلدان". "العلل"و
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 .(4)"القرنني
, الذي ذكره ياقوت احلمـوي يف (ترمذ)هذا السد هو السور احملي  مبدينة  ولعلَّ : قل 

 ., وليس هو سد ذي القرنني"معجم البلدان"
حث حتديد م ان السد, بل نقـف عنـد مـا أخ نـا اهلل ؛ فإنه ال يعنينا يف هذا الباوأيضً 

إىل أن  ييجوج ومـيجوج موجـود   تعاىل به, وما جاء يف األحاديث الصحيحة, وهو أن سدَّ 
؛ كما السَّاعةنو هذا السد, وخروج ييجوج وميجوج, وذلك عند دُ  خم د لد  ييه الوق  احملدَّ 

ِإَذا َجاَء َوْعُد رَبِّي َجَعَلُه دَك اَء وََكاَن َوْعُد رَبِّ ي قَاَل َهَذا رَْحَمٌة ِمْن رَبِّي فَ } : قال تعاىل
َِ َخ ِف ي الصُّ وِر َفَحَمْعنَ اُهْم َجْمًع ( 31) اَحق    اَوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِ ٍذ يَُموُ  ِفي بَ ْع ٍآ َوُن

 .[66, 63: ال هف] {(33)
عـن النـب  أيب هريـرة  مـا روي عـن موجـود   ينـدخَّ  علـى أن هـذا السـدَّ  يـدلُّ والذي 

 عــوا, ارج  : حيفرونــه كــل يــوم حــىت إذا كـادوا خيرقونــه؛ قــال الــذي علــيهم: "يف السـد؛ قــال
م, كيشــدَّ مــا كــان   فيعيــده اهلل : قــال  فســتخرقونه وأراد اهلل أن ,   حــىت إذا بلغــوا مــدَّهت 

ُعـــوا فســـتخرقونه : يبعـــثهم علـــى النـــاس ؛ قـــال الـــذي علـــيهم  هلل تعـــاىل, إن شـــاء ا اغـــدً ارج 
فريجعون وهو كهيئته حني تركوه, فيخرقونه, وخيرجون على الناس, فيستقون : قال. واستثي

 .(1)"الناس منهم املياه, ويفرُّ 
يسـري, ففــزع  منـه جـزء   تح  أنـه فُـ –كمـا ســبحم   –" الصـحيحني"والـذي جـاء يف حـديث 

 .  من ذلك النبُّ 

                                                 
بـم حملمـد سـالمة جـ , ا( 01ص" )كتـاب أشـراط السـاعة وأسـرارها: ", وانظـر(1/1169" )تفسري الظـالل( "4)

 (.هـ4144)األوىل, . شركة الشعاع, ال وي , ط
 (.911ص: )رواه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم, ومر تريه قريًبا, وهو صحيح, انظر ( 1)
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جـيح ال مـن بـاب اليقـني أن وعـد اهلل ويرى األسـتاذ سـيد قطـ  ر ـه اهلل مـن بـاب الرت 
ــ بــدخم  قــد وقــم, وأنــه قــد خــرج يــيجوج ومــيجوج, وهــم التتــار الــذين ظهــروا يف القــرن  دم الس 

 .(4)اروا املمالك ا سالمية, وعاثوا يف األرد فسادً السابم امجري, ودمَّ 
 مـمُ يف هـذا الوقـ  أ –الـرتخ : أي –وقد خرج منهم : "ويف هؤالء التتار يقول القراب

ال حيصــــيهم إال اهلل تعــــاىل, وال يــــردهم عــــن املســــلمني إال اهلل تعــــاىل, حــــىت كــــيام يــــيجوج 
 .(1)"متهموميجوج أو مقدم 

وكـــان ظهـــور هـــؤال التتـــار يف زمـــن القـــراب, ومســـم عـــنهم مـــا مســـم مـــن الفســـاد والقتـــل, 
 .فظنهم ييجوج وميجوج أو مقدمتهم
ــاعةول ــن الــذي هــو مــن أشــراط  خــروج يــيجوج ومــيجوج يف آخــر وهــو  -ال ــ ى السَّ

على أن خروجهم ي ـون بعـد نـزول  تدلُّ   يقم بعد؛ ألن األحاديث الصحيحة  –الزمان 
, وأنـــه هـــو الـــذي يـــدعو علـــيهم, فـــيهل هم اهلل, مث يـــرميهم يف البحـــر, ويـــريح عيســـى 

 .البالد والعباد من شرهم

                                                 
 (.1161 -1/1169" )ظالل القرآن"يف : انظر( 4)
 (.44/13" )تفسري القراب( :1)
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 الَصل الٍامَ

 ٍُ  سوفات الثالثةال

 :معنى الٍسف* 
, ومنـه قولـه (4)إذا ذه  يف األرد, وغاب فيها ا ان خيسف خسوفً خسف امل: يقال

َنا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْر َ }: تعاىل َْ َس ٍَ  .[34: القصص] {َف
ـــاعةواطســـوفات الثالثـــة الـــيت هـــ  مـــن أشـــراط  جـــاء ذكرهـــا يف األحاديـــث  ـــمن  السَّ

 .العالمات ال  ى

 :  على ظهور الٍسوفاترَ ة المطه  من السن   األدل ة* 
لـن تقـوم حـىت تـروا  السَّـاعةإن : "قـال أن رسـول اهلل  عن حذيفة بن أسـيد  -4

ــــات ــــة خســــوف(: فــــذكر منهــــا...)عشــــر آي ــــاملغرب,  باملشــــرا, وخســــفُ  خســــفُ : وثالث ب
 .(1)جبزيرة العرب وخسف  
ســــي ون بعــــدي خســــف : "يقــــول رســــول اهلل  مسعــــ ُ : وعــــن أم ســــلمة قالــــ  -1

ـــأخيُ ! يـــا رســـول اهلل: قلـــ ". ة العـــربزيـــر باملشـــرا, وخســـف بـــاملغرب, وخســـف يف ج  فُ س 
 .(9)"إذا أكثر أهلها اطبث: "باألرد وفيها الصاحلون؟ قال ما رسول اهلل 

                                                 
 (.6/90" )لسان العرب", و(1/11" )ترتي  القاموس احملي : "انظر( 4)
 (.مم شرا النووي -13 -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
يف الصـحيح بعضـه, وفيـه : ", وقـال(3/44" )جممم الزوالد: "؛ كما قال اميثم  يف"األوس "رواه الط ات يف ( 9)

 ".ح يم بن نافم, وثقه ابن معني, و عفه غريه, وبقية رجاله ثقات
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 هل وقعت هذه الٍسوفات؟* 
 ؛ كغريها مـن األشـراط ال ـ ى الـيت   يظهـر شـ ء  وهذه اطسوفات الثالثة   تقم بعدُ 

  كمـــــا ذهـــــ  إىل ذلـــــك الشـــــريف منهـــــا, وإن كـــــان بعـــــض العلمـــــاء يـــــرى أاـــــا قـــــد وقعـــــ
, ول ن الصحيح أنه   حيدث ش ء منها إىل اون, وإ ا وقم بعض اطسوفات (4)ال ز  

 .الصغرى السَّاعةيف أماكن متفرقة, ويف أزمان متباعدة, وذلك من أشراط 
أمــــا هــــذه اطســــوفات الثالثــــة؛ فت ــــون عظيمــــة وعامــــة ألمــــاكن كثــــرية مــــن األرد يف 

 .ويف جزيرة العرب مشارقها ومغارهبا
وقـــــد وجـــــد اطســـــف يف موا ـــــم, ول ـــــن حيتمـــــل أن ي ـــــون املـــــراد : "قـــــال ابـــــن حجـــــر
 .(1)"اأو قدرً  اجد, كين ي ون أعظم منه م انً على ما وُ  ازالدً  اباطسوف الثالثة قدرً 

ر اطبــث يف النــاس, وفشــ  فــيهم ثُــويؤيــد هــذا مــا جــاء يف احلــديث أاــا إ ــا تقــم إذا ك  
 .علمواهلل أ. املعاص 

                                                 
 (.16) "ا شاعة: "انظر( 4)
 (.49/31" )فتح الباري( "1)
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 الَصل السادس

 الدُِّان
ــاعةيف آخــر الزمــان مــن عالمــات  الــدُّخانظهــور  ال ــ ى الــيت دل عليهــا ال تــاب  السَّ

 .والسنة

 :أدلة ظهوره* 

 :من القرآن ال رمي األدلَّة -أ

اٍن ُمِبيٍن } :قال اهلل تعاىل َِ يَ ْغَشى الن اَس َهَذا ( 27)فَاْرَتِقْ  يَ ْوَم تَْأِتي الس َماُء ِبُد

 .[44, 44: خانالد] {(22)َعَذاٌب أَلِيٌم 
يغشــى  انتظــر يــا حممــد هبــؤالء ال فــار يــوم تــيه الســماء بــدخان مبــني وا ــح  : واملعــي
ــألــيم   هــذا عــذاب  : قــال مــمهــم, وعنــد ذلــك ي  النــاس ويعمُّ  , أو يقــول امــم وتوبيًخــ ا؛ تقريًع

 .(4)بعضهم لبعض ذلك
 :و من اويات املرتقبة؟ قوالن للعلماء؟ وهل وقم؟ أو هالدُّخانويف املراد هبذا 

من الشدة واموع عندما دعا عليهم النب  اهو ما أصاب قريشً  الدُّخانأن هذا : األول
  الدُّخانحني   يستجيبوا له, فيصبحوا يرون يف السماء كهيئة. 

 , وتبعة حباعة وإىل هذا القول ذه  عبد اهلل بن مسعود 

                                                 
 (.199 -0/191" )تفسري ابن كثري", و(49/494" )تفسري القراب: "انظر( 4)
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 .(4)من السلف
 .(9)"الدُّخان, والروم, والبطشة, والقمر, و (1)اللزام: قد مضنيسس : "قال 

يــوم القيامــة فييخــذ  إنــه يــ ء دخــانُ : , وقــالالــدُّخانث رجــل مــن كنــدة عــن وملــا حــدَّ 
مـــن علـــم فليقـــل, ومـــن   : ", وقـــالبيمســـاع املنـــافقني وأبصـــارهم؛ غضـــ  ابـــن مســـعود 

: ال أعلـم؛ فـإن اهلل قـال لنبيـه: ال يعلـماهلل أعلم؛ فإن من العلم أن يقـول ملـا : يعلم؛ فليقل

, وإن [39: ص]  {(13)ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْج ٍر َوَم ا أَنَ ا ِم ْن اْلُمَتَكلَِِّ يَن }
اللهـم أعـين علـيهم بسـبم كسـبم : "فقـال أبطؤوا عن ا سالم, فـدعا علـيهم النـب  اقريشً 

ا امليتـــة والعظـــام, ويـــرى الرجـــل مـــا بـــني , فيخـــذهتم ســـنة حـــىت هل ـــوا فيهـــا, وأكلـــو "يوســـف
 .(1)الدُّخانالسماء واألرد كهيئة 

 ثنايه  ألن اهلل جلَّ : "حه ابن جرير الط ي, مث قالوهذا القول رجَّ 

                                                 
" تفســــــري ابــــــن كثــــــري", و(49/494" )تفســــــري القــــــراب", و(449 -41/444" )الطــــــ ي"تفســــــري : انظــــــر( 4)

(0/199.) 
بـمُتمم ف   :هو مـا جـاء يف قولـه تعـاىل(: اللزام( )1) ي ـون عـذابًا : ؛ أي[00: الفرقـان]  س ـومف  ي ُ ـوُن ل ز اًمـافـ ق ـدم ك ـذَّ

 .الزًما يهل هم نتيجة ت ذيبهم, وهو ما وقم ل فار قري  يف بدر من القتل واألسر
 (.40/419" )شرا النووي ملسلم", و(941و 9/419")فسري ابن كثري: "انظر 
اءُ ب ُدخ ان  ُمب ني   ف ارمت ق  م يـ ومم   , كتاب التفسري , باب "صحيح البخاري( "9) مـم  - (3/104(44)ت يمه  السَّم 

 (.مم شرا النووي -40/419), كتاب صفة القيامة وامنة والنار, باب الدخان, "صحيح مسلم", و(الفتح

ا ع ـذ اب   , وبـاب (مم الفتح -3/144), كتاب التفسري, سورة الروم, "صحيح البخاري( "1) يـ غمش ـى النَّـاس  ه ـذ 
, كتــاب صــفة القيامــة وامنــة والنــار, بــاب الــدخان, "صــحيح مســلم", و(مــم الفــتح -3/104) (44) أ ل ــيم  
 (.مم شرا النووي -414 -40/414)
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فَاْرَتِق    ْ  يَ     ْوَم تَ    ْأِتي }: مشــــرك  قــــري , وأن قولــــه لنبيــــه حممــــد  الــــدُّخانتوعــــد ب

اٍن ُمبِ    يٍن  َِ يف ســــياا خطــــاب اهلل كفــــار قــــري   [44 :خانالــــد] {(27)الس     َماُء بِ    ُد

ِإَلَه ِإَّل  ُهَو ُيْحِي َويُِميُت رَبُُّك ْم َوَربُّ آبَ اِئُكْم اأَلو لِ يَن } :وتقريعه إياهم بشركهم؛ بقوله

, مث أتبـم ذلـك قولـه لنبيـه عليـه [6, 3: انخالـد] {(3)َبْل ُهْم ِفي َشالٍّ يَ ْلَعُبوَن ( 1)

اٍن ُمبِ  يٍن فَاْرَتِق  ْ  يَ   }: الصــالة والســالم َِ منــه لــه  ا؛ أمــرً {(27)ْوَم تَ  ْأِتي الس   َماُء بِ  ُد
مم قد  اللمشركني, فهو بين ي ون إذ كان وعيدً  اهم بيسه, وهتديدً ي  إىل أن ييت  ... بالص  

 .(4)هبم, أشبه من أن ي ون أخره عنهم لغريهم هُ أحلَّ 
عـــد, وســـيقم قـــرب قيـــام مـــن اويـــات املنتظـــرة, الـــيت   هـــئ ب الـــدُّخانأن هـــذا : الثـــات
 .السَّاعة

وإىل هـــذا القـــول ذهـــ  ابـــن عبـــاس وبعـــض الصـــحابة والتـــابعني؛ فقـــد روى ابـــن جريـــر 
غدوت على ابن عباس ر ـ  : "؛ قال(1)الط ي وابن أيب حا  عن عبد اهلل بن أيب ملي ة

الــم : قــالوا:  ؟ قــال: قلــ ُ . مــا  ــ  الليلــة حــىت أصــبح : اهلل عنهمــا ذات يــوم, فقــال
 .(9)"قد ارا, فما    حىت أصبح  الدُّخانوك  ذو الذن , فخشي  أن ي ون ال 

صحيح إىل ابن عباس ح  األمة, وترحبان القرآن, وه ذا  وهذا إسنادُ : "قال ابن كثري
قـــول مـــن وافقــــه مـــن الصــــحابة والتـــابعني أحبعـــني, مــــم األحاديـــث املرفوعــــة مـــن الصــــحاا 

 مما فيه مقنم ... واحلسان وغريها

                                                 
 (.441/ 11" )تفسري الط ي( "4)
هو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب ملي ة زهـري بـن عبـد اهلل بـن جـدعان التيمـ  امل ـ , كـان قا ـًيا ومؤذنًـا البـن ( 1)

 .ر ه اهلل( هـ440), وروى عن العبادلة األربعة, وكان ثقة كثري احلديث, تويف سنة الزبري
 (.940 – 1/949" )هتذي  التهذي : "انظر 
 (.0/191" )تفسري ابن كثري", و(11/449" )تفسري الط ي( "9)
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مــن اويــات املنتظــرة, مــم أنــه ظــاهر القــرآن؛ قــال اهلل  الــدُّخانلــة ظــاهرة علــى أن ودال

اٍن ُمبِ يٍن }: تعاىل َِ بـني وا ـح يـراه كـل : ؛ أي{(27)فَاْرَتِقْ  يَ ْوَم تَْأِتي الس َماُء بِ ُد
إ ـا هـو خيـال رأوه يف أعيـنهم مـن شـدة امـوع  أحد, على أن ما فسـر بـه ابـن مسـعود 

 .وامهد

ـــ: ؛ أي{يَ ْغَش   ى الن    اسَ }: ولـــهوه ــذا ق  اخياليًـــ اهـــم, ولـــو كـــان أمـــرً اهم ويعمُّ يتغشَّ

 .(4){يَ ْغَشى الن اسَ }: أهل م ة املشركني؛ ملا قيل فيه خيصُّ 
: قال". اإت خبيت لك خبئً : "ادقال البن صيَّ  وثب  يف الصحيحني أن رسول اهلل 

فَاْرَتِق ْ  يَ  ْوَم }: رسـول اهلل  وخبي لـه". اخسي؛ فلن تعدو قدرخ: "فقال له. خهو الدُّ 

اٍن ُمِبيٍن  َِ  .(1){(27)تَْأِتي الس َماُء ِبُد
اد كــان مــن يهــود مــن املنتظــر املرتقــ , فــإن ابــن صــيَّ  الــدُّخانويف هــذا دليــل علــى أن 

 .املدينة, و  تقم هذه القصة إال بعد امجرة النبوية إىل املدينة املنورة
ال ـ ى كمـا  السَّـاعةمـن أشـراط  الـدُّخانذكرت أن  ؛ فإن األحاديث الصحيحةاوأيضً 
 .سييه

                                                 
 (.0/191" )تفسري ابن كثري( "4)
, بـاب "صـحيح مسـلم", و(مـم الفـتح -9/143) , كتاب امنالز, باب إذا أسـلم الصـب,"صحيح البخاري( "1)

 -9/143), والرتمــذي, بــاب مــا جــاء يف ذكــر ابــن صــياد, (مــم النــووي -16 -43/10)ذكــر ابــن صــياد, 
 ".إسناده صحيح: ", حتقيحم أ د شاكر, وقال(9994ا( )496 -6/499" )مسند أ د", و(114

:  وخبـــي لــه رســـول اهلل : "ألن قولــهوذكــرت تصــحيح أ ـــد شــاكر مــذا احلـــديث, مــم أنـــه يف الصــحيحني؛ 
 ُاء   تـذكر يف الصـحيحني, بـل يف روايـة ا مـام أ ـد والرتمـذي عـن ابـن ... اويـة" ف ارمت ق ـ م يـ ـومم  تـ يمه  السَّـم 

 .عمر, وه  مو م الشاهد هنا, فنبه  على أاا صحيحة
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؛ فـــإن ذلــك مـــن كالمـــه, واملرفـــوع مقـــدم علـــى كـــل  وأمــا مـــا فســـر بـــه ابـــن مســـعود 
 .(4)موقوف

ِمُنوَن }: وال  تنم إذا ظهرت هذه العالمة أن يقولوا ْْ رَب  َنا اْكِشْف َعن ا اْلَعَذاَب ِإن ا ُم

 .عنهم, مث يعودون, وهذا قرب القيامة, في شف [41: خانالد] {(21)
بيامــا دخانــات ظهــرت  (1)علــى أن بعــض العلمــاء ذهــ  إىل اممــم بــني هــذه اوثــار

إحــدا ا وبقيــ  األخـــرى, وهــ  الــيت ســـتقم يف آخــر الزمـــان, فيمــا الــيت ظهـــرت؛ فهــ  مـــا  
عنــد  احلقيقـ , الـذي ي ـون الــدُّخانغـري  الـدُّخان, وهـذا الــدُّخانكهيئـة   كانـ  تـراه قـري   

 .السَّاعةظهور اويات اليت ه  من أشراط 
 ا دخانات قد مضى أحد ا, : كان ابن مسعود يقول: (9)قال جماهد  : "قال القراب

والــذي بقــ   ــأل مــا بــني الســماء واألرد, وال يــد املــؤمن منــه إال كالزكمــة, وأمــا ال ــافر؛ 
 .(1)"فثق  مسامعه

 بال فار  ي ون أحلَّ وبعد؛ فإنه غري من ر أن : "وقال ابن جري

                                                 
 .اه زيين. د( 4/401" )الفنت واملالحم/ النهاية: "انظر( 4)
 (.43/10" )شرا النووي ملسلم", و(911ص " )التذكرة: "انظر( 1)
هو ا مام احلافظ جماهد بن ج  امل   أبو احلجاج, الزم ابن عباس كثريًا, وأخذ عنه التفسري, وأحبعـ  األمـة ( 9)

 .على إمامته واالحتجاج به
 ".لمهالفقيه من خياف اهلل وإن قل علمه, واماهل من عصى اهلل وإن كثر ع: "ومن أقواله 
 .تويف سنة اثنني أو ثالث ومئة من امجرة ر ه اهلل 
هتــــــذي  ", و(116 -111/ 6" )البدايــــــة والنهايــــــة", و(69 -4/61" )تــــــذكرة احلفــــــاظ: "انظــــــر ترحبتــــــه يف 

 (.11 -44/11" )التهذي 
 (.911ص" )التذكرة( "1)
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 افيما يستينف بعد ببخرين دخانً  الً دهم, وي ون حمُ  دهم هبذا الوعيد ما توعَّ الذين توعَّ 
عنـدنا كـذلك؛ ألن األخبـار عـن رسـول اهلل  على ما جاءت بـه األخبـار عـن رسـول اهلل 

  قــد تظــاهرت بــين ذلــك كــالن, فإنــه قــد كــان مــا روى عنــه عبــد اهلل بــن مســعود, ف ــال
 .(4) "صحيح  ين اللذين رويا عن رسول اهلل اط

 .من السنة املطهرة األدلَّة -ب
يف آخـر الزمـان, وسـيذكر هنـا  الـدُّخانعلـى ظهـور  الدالَّةمضى ذكر بعض األحاديث 

 :على ذلك الدالَّةمن األحاديث  امزيدً 
: ابــــادروا باألعمـــال ســــتً : "قـــال أن رســــول اهلل  روى مســـلم عــــن أيب هريـــرة  -4

 .(1)"الدُّخان, و جَّالالدَّ 
 .(9"الدُّخان: "ال  ى السَّاعةوجاء يف حديث حذيفة يف ذكر أشراط  -1
: قـال رسـول اهلل : ؛ قـالوروى ابن جرير والط ات عن أيب مالـك األشـعري  -9

ييخذ املؤمن كالزكمة, وييخذ ال افر فينتفحم حىت  الدُّخان: اإن رب م أنذركم ثالثً "
 .(1)"خيرج من كل مسمم منه

 
 
 

                                                 
 (.441 -11/441" )تفسري الط ي( "4)
 (.مم شرا النووي -43/30)ديث الدجال , باب يف بقية من أحا"صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -13 -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "9)
 ".إسناده جيد: ", قال ابن كثري(0/191" )تفسري ابن كثري", و(441/ 14" )تفسري الط ي( "1)
ا  ـعيف جـًدا, ل ـن تضـافر هـذه وإسـناد : "وذكر ابن حجر رواية الط ي عن أيب مالك وابن عمـر, مث قـال 

 (.3/109" )فتح الباري". "األحاديث يدل على أن لذلك أصاًل 
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 الَصل السابع

َِ الش   لوعُ طُ   هابِ من مغرِ  م
 .ال  ى, وهو ثاب  بال تاب والسنة السَّاعةالوع الشمس من مغرهبا من عالمات 

 :على وقوع ذلك األدلَّة* 

 :من القرآن ال رمي األدلَّة -أ

سً ي َ } قال اهلل تعاىل َْ ََُع نَ  َلْم َتُكْن آَمنَ ْت  ِإيَمانُ َها اْوَم يَْأِتي بَ ْعُآ آيَاِت رَبِّاَل َّل يَن

رً  ي ْ َِ  .[413: األنعام] {اِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها 
األحاديــث الصــحيحة أن املــراد بــبعض اويــات املــذكورة يف اويــة هــو الــوع  دلَّــ فقــد 

 .(4)الشمس من مغرهبا, وهو قول أكثر املفسرين
وأوىل األقوال بالصواب يف : "-بعد ذكره ألقوال املفسرين يف هذه اوية –قال الط ي 

ذلـك حـني تطلـم الشـمس مـن : "أنـه قـال ذلك ما تظاهرت به األخبار عـن رسـول اهلل 
 .(1)"مغرهبا

فــإذا ثبــ  رفــم هــذا التفســري النبــوي مــن وجــه صــحيح ال قــادا فيــه؛ : "وقــال الشــوكات
 .(9)"فهو واج  التقدمي, حمتم األخذ به

                                                 
" تفســـــري القـــــراب", و(904 -9/999" )تفســـــري ابـــــن كثـــــري", و(441 -3/69" )تفســـــري الطـــــ ي: "انظـــــر( 4)

 (.949 -1/941" )إحتاف امماعة", و(0/411)
 (.3/449" )تفسري الط ي( "1)
 (.1/431"  )تتفسري ا لشوكا( "9)
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 :من السنة املطهرة األدلَّة -ب
 :على الوع الشمس من مغرهبا كثرية, وإليك حبلة منها ةابَّ الدَّ حاديث األ
ــاعةال تقــوم : "قــال أن رســول اهلل  روى الشــيخان عــن أيب هريــرة  -4 حــىت  السَّ

تطلـم الشـمس مـن مغرهبـا, فــإذا العـ , فرآهـا النـاس؛ آمنــوا أحبعـون, فـذاخ حـني ال ينفــم 
 .(4)"ايف إ ااا خريً  إ ااا   ت ن آمن  من قبل أو كسب  انفسً 

حــىت  السَّــاعةال تقــوم : "قــال أن رســول اهلل  وروى البخــاري عــن أيب هريــرة  -1
وحىت تطلم الشمس من مغرهبا, فإذا الع ؛ آمنوا (: فذكر احلديث, وفيه...)تقتتل فئتان

إ ااــا   ت ــن آمنــ  مــن قبــل أو كســب  يف إ ااــا  اأحبعــون, فــذلك حــني ال ينفــم نفًســ
 .(1)"اخريً 

: ابـــادروا باألعمـــال ســـتً : قـــال  أن رســـول اهلل  وروى مســلم عـــن أيب هريـــرة  -9
 .(9)"الوع الشمس من مغرهبا

ـــاعةوتقــدم حـــديث حذيفـــة بـــن أســـيد يف ذكـــر أشـــراط  -1 : ال ـــ ى, فـــذكر منهـــا السَّ
 .(1)"الوع الشمس من مغرهبا"

 : نها؛ قالوروى ا مام أ د ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو ر   اهلل ع -1

                                                 
, كتـاب ا  ـان, بـاب الـزمن "صـحيح مسـلم", و(مـم الفـتح -44/911), كتاب الرقاا, "صحيح البخاري( "4)

 (.مم شرا النووي -1/461)ال يقبل فيه ا  ان, 
 (.مم الفتح -31 – 49/34), كتاب الفنت, "صحيح البخاري( "1)
 (.مم شرا النووي -43/30), باب يف بقية من أحاديث الدجال, "صحيح مسلم( "9)
 (.مم شرا النووي -13 -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
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إن أول : "يقـول رسول اهلل    أنسه بعد, مسع ُ  احديثً  من رسول اهلل  حفظ ُ 
 .(4)"الشمس من مغرهبا الوعُ  اوجً اويات خر 

". أتــدرون أيــن تــذه  هــذه الشــمس؟: "اقــال يوًمــ أن النــب  وعــن أيب ذر  -9
 ها حت  العرش, فتخرُّ إن هذه هري حىت تنته  إىل مستقرم : "قال. اهلل ورسوله أعلم: قالوا

ارتفع , ارجع  من حيث جئ , فرتجم فتصبح : ساجدًة؛ فال تزال كذلك, حىت يقال ما
ســاجدة, وال  االعــة مــن مطلعهــا, مث هــري حــىت تنتهــ  إىل مســتقرها حتــ  العــرش, فتخــرُّ 

ارتفعــ  ارجعــ  مــن حيــث جئــ , فرتجــم فتصــبح االعــة مــن : تــزال كــذلك حــىت يقــال مــا
, حىت تنته  إىل مستقرها ذاخ حت  العرش, اري ال يستن ر الناس منها شيئً مطلعها, مث ه

فقـال رســول ". ارتفعـ , أصـبح  االعــة مـن مغربـك, فتصـبح االعــة مـن مغرهبـا: فيقـال مـا
ا   ت ــن آمنــ  مــن قبــل أو  ُاــإ ا اأتــدرون مــىت ذاكــم؟ ذاخ حــني ال ينفــم نفًســ: "اهلل 

 .(1)"اكسب  يف إ ااا خريً 

 :شة ر شيد رضا في رده لحديث أبي ذر في سحود الشمَمناق* 
ــــون  ــــين متنــــه مــــن أعظــــم املت ــــحم عليــــه ب أورد رشــــيد ر ــــا حــــديث أيب ذر الســــابحم, وعل

هـذا احلـديث رواه الشـيخان مـن اـرا عـن إبـراهيم بـن يزيـد بـن : ", وقـال يف سـندهإش ااًل 
 على  –شريك التيم  عن أيب ذر, وهو 

                                                 
, كتـاب الفـنت, بـاب "صـحيح مسـلم", حتقيحم أ د شاكر, و(9334ا( )444 -44/444" )مسند أ د( "4)

 (.مم شرا النووي -03 -43/00)ذكر  الدجال, 
مــم شــرا  -469 -1/461)الــزمن الــذي ال يقبــل فيــه ا  ــان,  , كتــاب الفــنت, بــاب بيــان"صــحيح مســلم( "1)

تـ ق رٍّ م  ا :, كتاب التفسري باب"صحيحة", ورواه البخاري خمتصًرا يف (النووي ُس ه مر ي ل ُمسم  و الشَّمم
 – 49/141), "وكان عرشه علـى املـاء, وهـو رب العـرش العظـيم", وكتاب التوحيد, باب (مم الفتح -3/114) 

 (.حمم الفت
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: كمـا قـال الـدارقطين".   يلـحم أبـا ذر: "ل ا مـام أ ـد؛ قـا-ستوثيحم امماعة له مـدلم 
  : "وكمـــا قـــال ابـــن املـــديين".   يســمم مـــن حفصـــة, وال مـــن عالشـــة, وال أدرخ زماامـــا"

 ".هتذي  التهذي "ذكر ذلك يف ". يسمم من عل , وال ابن عباس
ي غـري هــذا عـن هــذا عـن هــؤالء بالعنعنـة, فيحتمــل أن ي ـون مــن حدثـه عــنهم و  وقـد رُ 
 .غري ثقة

فإذا كان يف بعـض روايـات الصـحيحني والسـنن مثـل هـذه العلـل, وراء احتمـال دخـول 
ا ســـراليليات, وخطـــي النقـــل بـــاملعي, فمـــا القـــول فيمـــا تركـــه الشـــيخان ومـــا تركـــه أصـــحاب 

 .(4)!"السنن؟
 !!هذا ما قاله الشيحم حممد رشيد ر ا ر ه اهلل 

ــــث الثابتــــة عــــن رســــول اهلل يف األح خطــــري جــــدا , واعــــن   وكالمــــه هــــذا كــــالم   , ادي
اللــــذين أحبعــــ  األمــــة علــــى " الصـــحيحني"تها, ال ســــيما مــــا كــــان يف وتشـــ يك يف صــــحَّ 

 .يهما بالقبولتلقم 
ويا لي  أنه أنعم النظر يف سند هذا احلديث, وسلم متنه مـن ا شـ ال الـذي ادعـاه, 

, و  ن رســول اهلل وتبــم مــا قالــه هنــا ســلفه مــن العلمــاء األعــالم الــذين آمنــوا مبــا ثبــ  عــ
 .على املعي الصحيح املتبادر من احلديث فوا ما ال علم مم به, بل أجرواع كالمه يت لَّ 

ال نن ـر أن ي ـون ": "ها حتـ  العـرشمسـتقرُّ : " قال أبو سـليمان اططـايب يف قولـه 
 خ نــا عــن غيــ , فــالمــا اســتقرار حتتــه العــرش؛ مــن حيــث ال ندركــه, وال نشــاهده, وإ ــا أُ 

 ".فه؛ ألن علمنا  ال حيي  بهن ذب به, وال ن يم 

                                                 
, تـــيليف حممـــد رشـــيد ر ـــا, الطبعـــة الثانيـــة باألوفســـ , ابـــم دار املعرفـــة, (141 -3/144" )تفســـري املنـــار( "4)

 .بريوت, لبنان
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ويف هذا إخبار عن سجود الشمس حت  العرش, : "مث قال عن سجودها حت  العرش
ـــه, وأمـــا قولـــه  فـــال ين ـــر ذلـــك عنـــد حماذاهتـــا العـــرش يف مســـريها, والتصـــرف ملـــا ســـخرت ل

:{  َوَج  َدَها تَ ْغ  ُرُب ِف  ي َع َِ : ال هــف]  {ْيٍن َحِم َ  ةٍ َحت   ى ِإَذا بَ لَ  َ  َمْغ  ِرَب الش   ْم

؛ فهو ااية مدرخ البصر إياها حالة الغروب, ومصريها حت  العرش للسجود إ ا هو [39
 .(4)"بعد الغروب

 .(1)"وأما سجود الشمس؛ فهو بتمييز وإدراخ خيلقه اهلل تعاىل فيها: "وقال النووي
 ء  ممـا خيـتصُّ , وسـجود كـل شـ اوكرهً  ايسجد لعظمته كل ش ء  اوعً : "وقال ابن كثري

 .(9)"به
وظـاهر احلـديث أن املــراد باالسـتقرار وقوعـه يف  كـل يـوم وليلـة عنــد : "وقـال ابـن حجـر

 .(1)" عنه بامري, واهلل أعلمسجودها, ومقابل االستقرار املسري الدالم, املع َّ 
وعلى كل حال؛ فال الم هنـا لـيس علـى اسـتقرار الشـمس, وال علـى سـجودها, وإ ـا  

ليس يف متنه إش ال كما زعم رشيد ر ا ر ه اهلل,   ني أن حديث أيب ذرٍّ أردت أن أب
 .نوا معناهيَّ وه بالقبول, وبوأن العلماء قد تلقَّ 

صـــل ا ســـناد بروايـــة منـــه؛ فـــإن احلـــديث متَّ  وأمـــا قدحـــه يف ســـند هـــذا احلـــديث؛ فـــوهم  
ذر وال حفصـــة يس إبـــراهيم بـــن يزيـــد التيمـــ  وأنـــه   يلـــحم أبـــا تـــدلُّ الثقـــات, ومـــا ذكـــره مـــن 

 : وعالشة وأنه   يدرخ زمااما, فيجاب عنه
 أن احلديث ليس يف سنده رواية إبراهيم بن يزيد التيم  عن  -4

                                                 
 ., حتقيحم شعي  األرنايوط(69 -41/61)للبغوي " شرا السنة( "4)
 (.1/460" )شرا النووي لصحيح مسلم( "1)
 (.1/963" )تفسري ابن كثري( "9)
 (.3/111)" فتح الباري( "1)
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مـن روايـة إبـراهيم بـن يزيـد التيمـ   –كمـا يف البخـاري  ومسـلم   –أيب ذر, وإ ا سنده 
 .عن أبيه عن أيب ذر
وعلـ  وأيب ذر وابـن مسـعود  يزيـد بـن شـريك التيمـ , روى عـن عمـر: وأبو إبراهيم هو

, وروى عنه ابنه إبراهيم وإبراهيم النخع  وغري ا, وثقه ابن معني وغريهم من الصحابة 
: يقـال: "وابن حبان وابن سـعد وابـن حجـر, وروى عنـه امماعـة, وقـال أبـو موسـى املـديين

 .(4)"إنه أدرخ اماهلية
يزيــد؛ كمــا يف روايــة مســلم؛ فإنــه ســماع مــن أبيــه ا بالَّ إن إبــراهيم بــن يزيــد قــد صــرَّ  -1
حــدثنا يــونس عــن إبــراهيم بــن يزيــد التيمــ  مسعــه فيمــا أعلــم عــن أبيــه عــن أيب : "....قــال
 .(1)"ذر

 .(9)ر يف علم مصطلح احلديثل  روايته؛ كما هو مقرَّ ب  والثقة إذا صرا بالسماع؛ قُ 

 :عدم قبول اَيمان والتوبة بعد طلوع الشمَ من مغربها* 
ن   ي ن قبل ذلك مؤمنا ؛ كما شمس من مغرهبا؛ فإنه ال يقبل ا  ان ممَّ إذا الع  ال

ال تقبل توبة العاص , وذلك ألن الوع الشمس من مغرهبا آية عظيمة, يراها كل من كان 
يف ذلــك الزمــان, فتن شــف مــم احلقــالحم, ويشــاهدون مــن األهــوال مــا يلــوي أعنــاقهم إىل 

مهم يف ذلك ح م من عاين بيس اهلل تعاىل؛ كما قال ا قرار والتصديحم باهلل وآياته, وح 

 :{ ْرنَا ِبَما ُكن ا ِبِه ََ  فَ َلم ا رََأْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمن ا بِالل ِه َوْحَدُه وََك

                                                 
 (.44/990" )هتذي  التهذي : "انظر( 4)
 (.مم شرا النووي -1/461), كتاب الفنت, باب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه ا  ان, "صحيح مسلم( "1)
 (39ص" )تيسري مصطلح احلديث: "انظر( 9)
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َِ ( 10)ُمْشرِِكيَن  ُعُهْم ِإيَمانُ ُهْم َلم ا رََأْوا بَْأَس َنا ُس ن َة الل  ِه ال تِ ي قَ ْد  ََ لَ ْت فَ َلْم َياُل يَ ن ْ

ِسَر ُهَناِلاَل اْلَكاِفُروَن  َِ  .[31, 31: غافر]  {(13)ِفي ِعَباِدِه َو
إ ااـا عنـد الـوع الشـمس مـن مغرهبـا  اوإ ـا ال ينفـم نفًسـ: قال العلمـاء: "قال القراب

ألنه خلص إىل قلـوهبم مـن الفـزع مـا تمـد معـه كـل شـهوة مـن شـهوات الـنفس, وتفـرت كـل 
ن حضـره يف حـال م ـ –القيامـة  نوم  يقـاام بـدُ  –اس كلهـم قوة مـن قـوى البـدن, فيصـري النـ

املوت؛ يف ا نقطاع الدواع  إىل أنواع املعاص  عنهم, وبطالام من أبداام, فمن تاب يف 
 .(4)"ن حضره املوتمثل هذه احلال؛   تقبل توبته؛ كما ال تقبل توبة م  

قبــل  امنــه, فيمــا مــن كــان مؤمًنــ يومئــذ  ال يقبــل اإذا أنشــي ال ــافر إ انًــ: "وقــال ابــن كثــري
فيحـدث توبـة؛ حينئـذ   ايف عمله؛ فهو خبري عظيم, وإن كان خملطًـ اذلك؛ فإن كان مصلحً 

 .(1)"  تقبل منه توبة
 :وهذا هـو الـذي جـاب بـه القـرآن ال ـرمي واألحاديـث الصـحيحة؛ فـإن اهلل تعـاىل قـال

ًس  } َْ ََ  ُع نَ  ِإيَمانُ َه  ا لَ  ْم َتُك  ْن آَمنَ  ْت ِم  ْن قَ ْب  ُل َأْو   اي  ْوَم يَ  ْأِتي بَ ْع  ُآ آيَ  اِت رَبِّ  اَل َّل يَن

رً  ي ْ َِ  [413: األنعام] {اَكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها 
لـــ  التوبـــة, وال تـــزال التوبــة مقبولـــة حـــىت تطلـــم بم قُ ال تنقطـــم امجـــرة مــا تُـ : " وقــال  

 .(9)"على كل قل  مبا فيه, وكف  الناس العمل بم  الشمس من املغرب, فإذا الع ؛ اُ 

                                                 
 (.0/419" )تفسري القراب", و(049ص" )التذكرة( "4)
 (.9/904" )تفسري ابن كثري( "1)
 ".إسناده صحيح: ", حتقيحم أ د شاكر, وقال(4904ا( )491 – 9/499" )مسند ا مام أ د( "9)
 (.4/404" )الفنت واملالحم/ النهاية". "وهذا إسناد جيد قوي: "وقال ابن كثري 
 (.1/114" )جممم الزوالد". "رجال أ د ثقات:"وقال اميثم  
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 اعر ه مسرية سبعني عامً  اجعل باملغرب بابً  إن اهلل : "وقال عليه الصالة والسالم

ي ْوَم يَ ْأِتي }: للتوبة, ال يغلحم حىت تطلم الشمس من قبله, وذلـك قـول اهلل تبـارخ وتعـاىل

سً  َْ ََُع نَ   .(4)اوية {ِإيَمانُ َها َلْم َتُكْن آَمَنتْ  ابَ ْعُآ آيَاِت رَبِّاَل َّل يَن
م هــــم ال فــــار الــــذين عــــاينوا الــــوع قبــــل إ ــــااُ أن الــــذين ال يُ  (1)لعلمــــاءويــــرى بعــــض ا

الزمان, ونس  الناس ذلك؛ فإنه يقبل إ ان ال فار وتوبة  الشمس من مغرهبا, أما إذا امتدَّ 
 .العصاة

تبلــ  روحــه : ؛ أي(9)"إن اهلل يقبــل توبــة العبــد مــا   يغرغــر: "وقــال : قــال القــراب
عاينـــة الـــذي يـــرى فيـــه مقعـــدة مـــن امنـــة ومقعـــده مـــن النـــار, رأس حلقـــه, وذلـــك وقـــ  امل

فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا مثله, وعلى هذا ينبغ  أن ت ـون توبـة كـل مـن شـاهد 
وبوعــده قــد  ه ؛ ألن علمــه بــاهلل تعــاىل وبنيمــشمــا عــا ذلــك أو كــان كالشــاهد لــه مــردودةً 

 الناس من هذا األمر  نسىإىل أن ي   الدُّنيات أيام صار  رورة, فإن امتدَّ 

                                                 
 (.مم حتفة األحوذي -143 -6/140)واالستغفار, رواه الرتمذي يف باب ما جاء يف فضل التوبة ( 4)
 ".هذا حديث حسن صحيح: "قال الرتمذي 
 (.9/996" )تفسري ابن كثري". "صححه النسال : "وقال ابن كثري 
 (.3/99")تفسري األلوس ", و(049ص)للقراب, " لتذكرة: "انظر( 1)
 ".إسناده صحيح: "وقال, حتقيحم أ د شاكر, (9494ا( )43 -6/40" )مسند ا مام أ د( "9)
  تبلـــ  روحـــه : ؛ بغينـــني معجمتـــني, األوىل مفتوحـــة, والثانيـــة م ســـورة, وبـــراء م ـــررة, ومعنـــاه(يغرغـــر)ومعـــي  

 .حلقومه
" النهايـة يف غريـ  احلـديث: "انظـر. أن يعـل املشـروب يف الفـم, ويـردده إىل أصـل احللـحم, وال يبلـم(: الغرغرة) 

 .أل د شاكر( 6/43"  )شرا مسند أ د", و(9/994)
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, وينقطـم التـواتر ا, فيصري اط  عنه خاًصـثون عنه إال قلياًل العظيم  ما كان, وال يتحدَّ 
 .(4"ن أسلم يف ذلك الوق  أو تاب؛ قبل منه, اهلل أعلمعنه, فم  

لنـور, مث يطلعـان ان بعد ذلك الضـوء واي س  إن الشمس والقمر يُ : "وأيد ذلك مبا روي
 ".نابعلى الناس ويغر 

يبقـى النـاس بعـد الـوع الشـمس مـن : " ومبا روي عن عبد اهلل بن عمرو عـن النـب 
 ".مغرهبا عشرين ومئة سنة

إ ا   تقبل وق  الطلـوع حـىت ت ـون صـيحة, : "وروي عن عمران بن حصني أنه قال
فيهلك فيها كثري من الناس, فمن أسلم أو تاب يف ذلك الوق  مث هلـك؛   تقبـل توبتـه, 

 .(1)"  توبتهل  ب  اب بعد ذلك؛ قُ ن توم  
على أن التوبة ال تقبل بعد الوع الشمس  دلَّ أن النصوص : "وامواب عن هذا كله

من مغرهبا, وأن ال افر ال يقبل منه ا سالم, و  تفرا النصوص بني من شاهد هذه اوية 
 ".وبني من   يشاهدها

إذا خــرج أول : "عنهــا؛ قالــ  د هــذا مــا رواه الطــ ي عــن عالشــة ر ــ  اهللوالــذي يؤيمــ
 .(9)"دت األجسام على األعمالح  األقالم, وحبس  احلفظة, وشه  ر  اويات؛ اُ 

واملــراد بــيول اويــات هنــا هــو الــوع الشــمس مــن مغرهبــا, أمــا مــا كــان قبــل الوعهــا م 
 .بول التوبة وا  ان يف ذلك الوق على ق   تدلُّ اويات؛ فإن األحاديث 

                                                 
 (. 049ص" )التذكرة", (410 -0/419" )تفسري القراب("4)
 (. 049 -041ص" )التذكرة( "1)
 (.3/449" )تفسري الط ي( "9)
 (.44/911" )فتح الباري". "سنده صحيح, وهو وإن كان موقوفًا فح مه ح م الرفم: "قال ابن حجر 



 

 

 117 اعة أشراط الس  

التوبـة مبسـواة مـا : "؛ قال عن عبد اهلل بن مسعود  اي أيضً وروى ابن جرير الط  
 .(4)"  تطلم الشمس من مغرهبا

إن اهلل يبسـ  يـده : "قال رسول اهلل : , قالوروى ا مام مسلم عن أيب موسى 
بالليل ليتوب مس ء النهار, ويبس  يده بالنهار ليتوب مس ء الليل, حىت تطلم الشـمس 

 .(1)" من مغرهبا
 .غاية قبول التوبة هو الوع الشمس من مغرهبا فجعل 

علـى اسـتمرار قفـل بـاب التوبـة إىل يـوم  تـدلُّ كثـرية   اوقد ذكر ابن حجر أحاديـث وآثـارً 
فقـة علـى أن الشـمس إذا العـ  مـن متَّ  ابعضـها بعًضـ فهـذه آثـار يشـدُّ :  "القيامة, مث قـال

 تص بيـوم الطلـوع, بـل  تـدُّ املغرب؛ أغلحم باب التوبة, و  يفتح بعد ذلك, وأن ذلـك ال خيـ
 .(9)"إىل يوم القيامة
 :  به القراب؛ فامواب عنهتدىلُّ وأما ما اس

 ".فم هذا ال يثب ر  : "أن حديث عبد اهلل بن عمرو قال فيه احلافظ ابن حجر
 . (1)"ال أصل له: "وحديث عمران بن حصني

ــإن الشــمس والقمــر يُ : "وأمــا حــديث خل؛ فلــم يــذكر لــه إ......" ان الضــوء والنــوري س 
, وعلـى فـرد ثبوتـه؛ فـإن عودهتمـا إىل مـا كانـا عليـه لـيس فيـه دليـل علـى أن االقراب سـندً 

 .تح مرة أخرىباب التوبة قد فُ 
 فاصل يف هذا النزاع, وهو  وذكر احلافظ أنه وقف على نصٍّ 

                                                 
 (.3/444" )تفسري الط ي( "4)
 (44/911" )فتح الباري". "نده جيدس: "قال ابن حجر 
مــم  -40/09), كتــاب التوبـة, بــاب قبــول التوبـة مــن الــذنوب وإن ت ـررت الــذنوب والتوبــة, "صـحيح مســلم( "1)

 (.شرا النووي
 (.911 -44/911" )فتح الباري( "9)
 (.44/911" )فتح الباري( "1)
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فمــن : "حــديث عبــد اهلل بــن عمــرو الــذي ذكــر فيــه الــوع الشــمس مــن املغــرب, وفيــه

ًس   }ىل يـــوم القيامـــة إ يومئـــذ   َْ ََ   ُع نَ  ...  {ِإيَمانُ َه   ا لَ   ْم َتُك   ْن آَمنَ   ْت ِم   ْن قَ ْب   لُ  اَّل يَن
 .(4)اوية
 

                                                 
للحــاكم يف " املســتدرخ"حلــاكم, وحبثــ  عنــه يف , وذكــر احلــافظ أنــه رواه الطــ ات وا(49/33"  )فــتح البــاري( "4)

 مظانه, فلم أعثر عليه
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 الَصل الثامن

 ةاب  الد  
 :ثاب  بال تاب والسنة السَّاعةة األرد يف آخر الزمان عالمة على قرب ظهور دابَّ 

 :ة ظهورهاأدل  * 

 :من القرآن ال رمي األدلَّة -أ

َرْجنَ  ا َلُه  ْم َداب  ًة ِم  ْن اأَلْرِ  ُتَكلُِّمُه  ْم }: قـال اهلل تعـاىل ِْ َوِإَذا َوقَ  َع اْلَق  ْوُل َعلَ ْيِهْم َأ

 .[31: النمل]  {َأن  الن اَس َكانُوا بَِيَاتَِنا َّل يُوِقُنونَ 
ة, وأن ذلــك ي ــون عنــد فســاد النــاس, ابَّــفهــذه اويــة ال ر ــة جــاء فيهــا ذكــر خــروج الدَّ 

ج اهلل مم دابة من األرد, فت لم الناس على ر  وتبديلهم الدين احلحم, خيُ  مر اهلل,وتركهم أوا
 .(4)ذلك

وجـــ  الوعيـــد : أي ؛{َوقَ   َع اْلَق   ْوُل َعلَ   ْيِهمْ }: قـــال العلمـــاء يف معـــي قولـــه تعـــاىل
علـــيهم؛ لتمـــاديهم يف العصـــيان والفســـوا, والطغيـــان, وإعرا ـــهم عـــن آيـــات اهلل, وتـــركهم 

وانتهــالهم يف املعاصــ  إىل مــا ال يــنجح معــه فــيهم موعظــة,  تــدبرها, والنــزل علــى ح مهــا,
ة من فإذا صاروا كذلك؛ أخرجنا مم دابَّ : وال يصرفهم عن غيهم تذكرة, يقول عز من قالل

 دابة تعقل وتنطحم, والدواب يف العادة ال كالم ما وال عقل؛ ليعلم : األرد ت لمهم؛ أي

                                                 
 (.9/114" )تفسري ابن كثري: "انظر( 4)



 

 

 151 اعة أشراط الس  

 .(4)الناس أن ذلك آية من عند اهلل تعاىل
القول ي ون مبوت العلماء, وذهاب العلم, ورفـم  مُ قم و  : "قال عبد اهلل بن مسعود و 
 ".القرآن

هذه املصاحف ترفم, ف يف مبا يف : قالوا". وا تالوة القرآن قبل أن يرفمأكثر  : "مث قال
, (إال اهلل ال إلــه  ), وينسـون افـرً , فيصـبحون منــه ق  ســرى عليـه لـياًل يُ : "قـال! صـدور الرجـال؟

 .(1)"عليهم ن يف قول اماهلية وأشعارهم, وذلك حني يقم القولُ ويقعو 

 :رةمن السنة املطهَّ  األدلَّة -ب
ثـــالث إذا : "؛ قالـــك قـــال رســـول اهلل  روى ا مـــام مســـلم عـــن أيب هريـــرة  -4

الـــوع : اإ ااـــا   ت ـــن آمنـــ  مـــن قبـــل أو كســـب  يف إ ااـــا خـــريً  اخـــرجن ال ينفـــم نفًســـ
 .(9)", ودابة األرددَّجَّالالالشمس من مغرهبا, و 

 مــن رســول اهلل  حفظــ ُ : ولــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو ر ــ  اهلل عنهمــا؛ قــال -1
الـوع الشـمس  اإن أول اويـات خروًجـ: "يقـول   أنسه بعد, مسع  رسول اهلل  احديثً 

على الناس  حى, وأيهما مـا كانـ  قبـل صـاحبتها؛ فـاألخرى   ةابَّ الدَّ من مغرهبا, وخروج 
 .(1)"اأثرها قريبً على 
ال ـ ى, فـذكر منهـا  السَّـاعةومضى حديث حذيفة بن أسيد يف ذكر أشراط  -1

 .(1)"ة  األرددابَّ : "الدابة, ويف رواية
 
 

                                                 
 (.960ص" )التذكرة( "4)
 (.49/191" )تفسري القراب( "1)
 (.مم شرا النووي -1/461), كتاب ا  ان, باب الزمن الذي ال يقبل فيه ا  ان, "صحيح مسلم(" 9)
 (.مم شرا النووي -03 -43/00), كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال, "صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -13 -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
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ترج الدابة, فتسم : "قال يرفعه إىل النب  مامة وروى ا مام أ د عن أيب أُ  -1
ن ممَّـــ: ل البعـــري, فيقـــولفـــي م حـــىت يشـــرتي الرجـــ (1), مث يغمـــرون(4)النـــاس علـــى خـــراايمهم

 .(9)"من أحد املخطيني: اشرتيته؟ فيقول
بـــــــادروا باألعمـــــــال : "قـــــــال أن رســـــــول اهلل  وروى مســـــــلم عـــــــن أيب هريـــــــرة  -1
 .(1)"دابة األرد:( وذكر منها...)استً 

ابـة تـرج الدَّ : "قـال عـن النـب  وروى ا  مام أ د والرتمـذي عـن أيب هريـرة  -9
 (9)قـــال عفــــان –ال ـــافر  (1), فـــتخطموخـــا  ســــليمان ,  ومعهـــا عصـــا موســـى 

 (: أحد رواة احلديث)

                                                 
 (.41/409" )لسان العرب: "انظر. مقدم األنف: وقيل. األنف(: اطراوم( )4)
 من الناس واملاءالز ة (: الغمرة)و. ي ثرون: ؛ أي(يغمرون( )1)
 (.هبامشه منتخ  ال نز -1/193" )مسند ا مام أ د( "9)
 (.3/9)جممم الزوالد ". "رجاله رجال الصحيح؛ غري عمر بن عبد الر ن بن عطية, وهو ثقه: "قال اميثم  
سلســــلة األحاديــــث ", و(1611ا( )9/90" )صــــحيح امــــامم الصــــغري: "انظــــر". صــــحيح: "وقــــال األلبــــات 

 (.911ا( )9/94/ 4م) "الصحيحة
 (مم شرا النووي -43/034), باب يف بقية من أحاديث الدجال, "صحيح مسلم( "1)
خطم  البعري إذا كويتـه خطًمـا مـن األنـف إىل أحـد خديـه, وتسـمى تلـك : تسمه, من: ؛ أي(تطم ال افر( )1)

 .أن تؤثر يف أنفه مسة يعرف هبا: السمة اططام, ومعناه
" لنهايــــــة يف غريــــــ  احلــــــديث", و(34 -1/06")رتيــــــ  القــــــاموس", و(41/433)"لســــــان العــــــرب: "انظــــــر 

(1/14.) 
هو أبو عثمان, عفان بن مسلم بن عبد اهلل الصفار البصري, كان ثقة, ثبًتا , حجة, كثري احلديث, تويف سنة ( 9)

 (.191 -0/194)هتذي  التهذي  : "انظر. ر ه اهلل( هـ114)
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ليجتمعون  (1)املؤمن بالعصا, حىت إن أهل اطوان (4)باطا , وهلو وجه–أنف ال افر 
 .(9)"يا كافر: يا مؤمن, ويقول هذا: على خواام, فيقول هذا

 :دابة األر  وابِّ الد   من أ ِّ * 
 :ة األرد, وإليك بعض ما قاله العلماء يف ذلكني دابَّ اختلف  األقوال يف تعي

أول األقـــــوال أاـــــا فصـــــيل ناقـــــة صـــــاحل, وهـــــو أصـــــحها, واهلل : "قـــــال القـــــراب: األول
 .(1)"أعلم

: واستشهد مذا القول مبا رواه أبو داود الطيالس  عن حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري؛ قـال
 فذكر احلديث, ... )ةابَّ الدَّ   ذكر رسول اهلل 

                                                 
 .احنسار مقدم الشعر, واملعي تصقله وتبيضه: -مقصورة  –املى (: هلو وجه املؤمن( )4)
 (.6/11" )حتفة األخوذي", و(4/119" )ترتي  القاموس: "انظر  
 .هو ما يو م عليه الطعام عند األكل(: اطوان( )1)
 (.64 -1/36" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
وســـنن ". إســـناده صـــحيح: "اكر, وقـــال, حتقيـــحم أ ـــد شـــ(0911ا( )31-41/06" )مســـند ا مـــام أ ـــد( "9)

( 9/19" )مســـتدرخ احلـــاكم"و" حـــديث حســـن: ", وقـــال(6/11)الرتمـــذي, أبـــواب التفســـري, ســـورة النمـــل,
 .وسب  تضعيفه مذا احلديث أن يف سنده عل  بن زيد بن جدعان, وهو عنده  عيف(. 9141ا)

علـ  بـن (: "039ا( )1/411" )سـندامل"أما الشيحم أ د شاكر؛ فريى أنـه ثقـة, حيـث قـال يف تعليقـه علـى  
هو ابن جدعان, وقد سبحم أننا وثقناه, وهو خمتلف فيه, والراجح عنـدنا توثيقـه, وقـد صـحح لـه الرتمـذي : زيد

 ".أحاديث
 (.49/191" )تفسري القراب( "1)
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 .(4)"  يرعهم إال وه  ترغو بني الركن واملقام(: "وفيه
 لــ   ت  أن الفصــيل ملــا قُ ", والرغــاء إ ــا هــو لإلبــل, وذلــك "ترغــو: "ومو ــم الشــاهد قولــه

الناقة هرب, فانفتح له حجر, فدخل يف جوفه, مث انطبحم عليـه, فهـو فيـه حـىت خيـرج بـإذن 
 ".اهلل 

 :لقد أحسن من قال: "مث قال
 (1)يسم الورى بالكَر واَيمان فصيل ناقة َال  واذكر  ِرو  

وتــرجيح القــراب مــذا القــول فيــه نظــر؛ فــإن احلــديث الــذي اســتند إليــه يف ســنده رجــل 
 .مرتوخ

؛ كمـا (ترغـو: )؛ بـدل(تربـو)و( تـدنو: )؛ فإنه جاء يف بعض كت  احلديث لفـظاوأيضً 
 .للحاكم" املستدرخ"يف 

 .الدَّجَّاليف قصة  حديث  يم الداري اسة املذكورة يف أاا امسَّ : الثات

                                                 
, "ترنــو: "للســاعاه, ولفظــه( 114-1/114),  بــاب خــروج الدابــة "منحــة املعبــود ترتيــ  مســند الطيالســ ( "4)

 ".ترغو: "وليس فيه
هــذا حــديث صــحيح ا ســناد, وهــو أبــني حــديث يف ذكــر : ", وقــال(1/131" )املســتدرخ"ورواه احلــاكم يف  

 "دابة األرد, و  خيرجاه
: قـال ابـن معـني: احلـديث  ـعيف؛ ألن يف إسـناده عنـد الطيالسـ  واحلـاكم الحـة بـن عمـر احلضـرم :  قلـ  

رواه الطـ ات, وفيـه : ", وقـال اميثمـ "تركـه أ ـد": "ذيـل املسـتدرخ", وقال الـذهب يف "ليس بش ء,  عيف"
 ".الحة بن عمرو, وهو مرتوخ

 ـ(11 -1/19)هتذي  التهذي  : ", وانظر(3/0" )جممم الزوالد" 
: , وعـزاه للطيالسـ , ولفظـه(911 -1/919" )املطالـ  العاليـة"وهذا احلديث أخرجه احلـافظ ابـن حجـر يف  

 ".وترغ: ", بدل"تزعحم"
 (.041ص" )التذكرة( "1)
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 .(4)إىل عبد اهلل بن عمرو بن العاد ر   اهلل عنهما  وهذا القول منسوب  
ابــة الــيت تــرج آخــر الزمــان, علــى أن امساســة هــ  الدَّ  يــدلُّ ولــيس يف حــديث  ــيم مــا 

أنـــا  :مـــا أنـــ ؟ قالـــ : ة أهلـــ  كثـــرية الشـــعر, فســـيماوإ ـــا الـــذي جـــاء فيـــه أنـــه لقـــ  دابَّـــ
 .امساسة
 .(1)الجَّ األخبار للدَّ  ي  بامساسة ألاا هسُّ ومُسم 
ة اليت نتحـدث عنهـا مـن تعنيـف النـاس وتـوبيخهم علـى  ابَّ ؛ فما جاء يف شين الدَّ اوأيضً 

 . أاا غري امساسة اليت تنقل األخبار للدجال, واهلل أعلمبنيم كفرهم ببيات اهلل تعاىل يُ 
رف علـــى جـــدار ال عبـــة الـــيت اقتلعتهـــا العقـــاب حـــني أرادت أاـــا الثعبـــان املشـــ: الثالـــث

 .قري  بناء ال عبة
مــــن كتــــاب  إىل ابــــن عبــــاس ر ــــ  اهلل عنهمــــا؛ منقــــواًل  (9)وهــــذا القــــول نســــبه القــــراب

 .(1)"تفسريه"يف ذلك, وذكره الشوكات يف  االنقاش, و  يذكر له مستندً 
بـدع وال فـر, ويـادمم؛ لينقطعـوا, فيهلـك م يناظر أهل المت لم  إنسان   ةابَّ الدَّ أن : الرابم

 .نةعن بيم  نة, وحييا من ح َّ من هلك عن بيم 
 يناظر  الو كان  إنسانً  ةابَّ الدَّ ه بين وهذا القول ذكره القراب, وردَّ 

                                                 
 (.43/13" )شرا النووي ملسلم( "4)
 ., ابعة مؤسسة شعبان, بريوت(1/414" )تفسريه"البيضاوي يف : وممن قال بياا امساسة 
للشــيحم حممــد الفا ــل ( 914ص" )العقيــدة الــركن األول يف ا ســالم", وكتــاب (409ص" )ا ذاعــة: "وانظــر 

 .للطباعة, القاهرةالشريف التقالوي, دار العلوم 
 (.41/93)للبغوي, " شرا السنة", و(4/101" )النهاية يف غري  احلديث( "1)
 (.49/199" )تفسري القراب( "9)
 (.1/414" )تفسري الشوكات, فتح القدير( "1)
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 .العشر السَّاعةآية خارقة وعالمة من عالمات  ةابَّ الدَّ املبتدعة؛   ت ن 
نســان املنــاظر الفا ــل العــا  الــذي علــى أهــل فيــه العــدول عــن تســمية هــذا ا  اوأيًضــ

 وه باســم ا نســان أو العــا  أو ا مــام إىل أن يســمى بالدابــة, وهــذا خــروج  األرد أن يســمُّ 
 .(4)عن عادة الفصحاء, وعن تعظيمك العلماء

حيوي  انً معيـَّ  اصً مشخَّ  ا, وليس  حيوانً ما يدبُّ  ل لم  (1)اسم جنس ةابَّ الدَّ أن : اطامس
والغرالــ , ولعــل املــراد هبــا تلــك امــراثيم اططــرية الــيت تفتــك با نســان وجســمه  العجالــ 

 لوب  وصحته, فه  هرا وتقتل, ومن هرحيها وأذاها كلمات واعظة للناس لو كان  مم قُ 
تعقل, فرتجم هبم إىل اهلل, وإىل دينه, وتلزمهم احلجة, ولسان احلال أبل  من لسان املقال؛ 

 .م التجريحفإن من معات الت لي
البـن  " الفـنت واملالحـم/ النهايـة"وهذا القول هو ما ذه  إليه أبو عبية يف تعليقه على 

 :, وهو أي بعيد عن الصواب, وذلك ألمور(9)كثري 
أن  امـــراثيم موجـــودة مـــن قـــدمي الزمـــان, وكـــذلك األمـــراد الـــيت تفتـــك بالنـــاس يف  -أ

 .  تظهر بعد السَّاعة  من أشراط اليت ه ةابَّ الدَّ  , و(1)أجسامهم وزروعهم ودواهبم
رى, إاا ال تُ : ؛ فلم يقل أحد  ة ابَّ الدَّ  دة, وأماال ترى بالعني اجملرَّ  اأن امراثيم غالبً  -ب

 على  يدلُّ ذكر من أحواما ما  بل إن النب 

                                                 
 (.190 -49/199" )تفسري القراب: "انظر ( 4)
, ونسبه لتفسري ابـن (400ص" )ا شاعة"ز   يف يف كون الدابة اسم جنس لدواب كثرية ذكر هذا القول ال  ( 1)

 ., وهذا القول   يذكر له دلياًل صحيًحا يعتمد عليه" ياء السبيل"عالن 
 ., حتقيحم حممد فهيم أبو عببية(466, 4/464( )9)
 (.940 -1/949" )إحتاف امماعة: "انظر( 1)
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إىل غـري ...ريية الناس ما, فذكر أن معها عصا موسـى وخـا  سـليمان عليهمـا السـالم
 .ذكره ذلك مما سبحم

ــت   ةابَّــالدَّ أن هــذا  -ج م النــاس علــى وجــوههم بــال فر وا  ــان, فتجلــو وجــه املــؤمن, س 
 .من ذلك اوتطم أنف ال افر, وأما امراثيم؛ فال تفعل شيئً 

األقــوال مــن   ةابَّــالدَّ ر يف صــفة ك ــالــذي يظهــر أن الــذي دفعــه مــذا القــول هــو مــا ذُ  -د
 .ي  التسليم به عن رسول اهلل  أعظم, وما صحَّ  , ول ن قدرة اهلل(4)ال ثرية املختلفة

وكــذلك؛ فــيي مــانم مــن  ــل اللفــظ علــى املعــي املتبــادر, وال نلجــي إىل التجــوز إال إذا 
ألقوال املفسرين؛ فإام ذكروا أن هذه الدابة  احلقيقة, ال سيما أن قوله هذا خمالف   رت  تعذَّ 

 ات؛ كمـا أن الـوع الشـمس مـن مغرهبـا أمـر  خمالفة ملا يعتاده البشر, فه  من خوارا العـاد
 .للعادة خارا  

 اأول اويـات خروًجـ: " وقد جاء يف احلديث أاما خيرجان يف وق  متقارب؛ قال 
الـــوع الشـــمس مـــن مغرهبـــا, وخـــروج الدابـــة علـــى النـــاس  ـــحى, وأيهمـــا مـــا كانـــ  قبـــل 

 .(1)"اصاحبتها؛ فاألخرى على إثرها قريبً 

                                                 
ه اوثـار أيًضـا يف بعـض كتـ  أشـراط السـاعة, ذكر بعض املفسرين آثارًا كثرية يف صفة هذه الدابة وذكـرت هـذ( 4)

 .و  أالم بعد البحث على تصحيح أحد من العلماء مذه اوثار, فاهلل أعلم حباما
, (966ص" )التـــذكرة", و(199 -49/191" )تفســـري القـــراب: "هـــذه بعـــض ال تـــ  الـــيت تعر ـــ  لـــذلك 

" تفسـري الشـوكات", و(199 -4/491) "الفنت واملالحم/ النهاية", و(119 -9/114" )تفسري ابن كثري"و
حتفــــــــــة ", و(401 -401ص" )ا شــــــــــاعة", و(410 -1/419" )لوامــــــــــم األنــــــــــوار", و(419 -1/414)

 (.141 -9/149" )األحوذي
 (.03 -43/00)رواه مسلم ( 1)
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ة من األرد أن اهلل تعاىل سيخرج للناس يف آخر الزمان دابَّ  والذي ي  ا  ان به هو
مهم, في ون ت ليمها آية مم دالة على أام مسـتحقون للوعيـد بت ـذيبهم آيـات اهلل, ت لم 

, وقـد كـانوا قبـل السَّاعةفإذا خرج  الدابة؛ فهم الناس, وعلموا أاا اطارقة املنبئة باقرتاب 
 .قون باليوم املوعوديصدم  ذلك ال يؤمنون ببيات اهلل, وال

تنطــحم وتااــ  النــاس ب ــالم يســمعونه ويفهمونــه هــو أنــه  ةابَّــالدَّ والــذي يؤيــد أن هــذه 
جاء ذكرها يف سورة النمل, وهذه السورة فيها مشاهد وأحاديث بني االفـة مـن احلشـرات 

مـــم مشـــاهد  ا, فجـــاء ذكـــر الدابـــة وت ليمهـــا النـــاس متناســـقً والطـــري وامـــن وســـليمان 
 .(4)ورة وجوها العامالس

يف ( ةابَّ الدَّ ), ومعي (ةدابَّ )بالقول العريب أاا  واوية صرحية  : "قال أ د شاكر ر ه اهلل
ووردت أحاديـــث كثـــرية يف الصـــحاا ... , ال حيتـــاج إىل تيويـــلوا ـــح   لغـــة العـــرب معـــروف  
ر أخـرى يف صـفتها اوية, وأاا ترج آخـر الزمـان, ووردت  آثـا( ةابَّ الدَّ )وغريها خبروج هذه 

 آيات كتابه, فال علينا أن ندعها, ول ن   عن ربه, واملبنيم املبلم    تنس  إىل رسول اهلل 
بعض أهل عصرنا, من املنتسبني لإلسالم, الذين فشا فيهم املن ر مـن القـول والبااـل مـن 

املـادة الـيت  الرأي, الذين ال يريدون أن يؤمنوا بالغي , وال يريدون إال أن يقفوا عنـد حـدود
لـون مـن كـل خلـحم رمسها مم معلموهم وقدوهتم؛ ملحـدو أوروبـا الوثنيـون ا بـاحيون, املتحلم 

, اصرحيً  اودين, هؤالء ال يستطيعون أن يؤمنوا مبا نؤمن به, وال يستطيعون أن ين روا إن ارً 
 , وحياورون, ويداورون, مث (1)فيجمجمون

                                                 
 (.1/1990" )يف ظالل القرآن: "انظر( 4)
 (.4/199" )ي ترتي  القاموس احمل: "انظر. هو أن ال يبني كالمه(: اممجمة( )1)
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 ـــع  الصـــحيح لأللفـــاظ يف لغـــة الغـــرب, يتـــيولون, فيخرجـــون بـــال الم عـــن معنـــاه الو 
 .(4)"يعلونه أشبه بالرموز؛ ملا وقر يف أنفسهم من ا ن ار الذي يبطنون

 :ةاب  الد  مكان ِرو  * 
 :فمنها,ة ابَّ الدَّ اختلف  األقوال يف تعيني م ان خروج 

 .مة من أعظم املساجدأاا ترج من م ة امل رَّ  -4
؛  -أراه رفعه  –عن حذيفة بن أسيد " األوس " يف ويؤيد هذا القول ما رواه الط ات

تـــرج الدابـــة مــن أعظـــم املســـاجد, فبينــا هـــم إذ دبـــ  األرد, فبينــا هـــم كـــذلك إذ : "قــال
 .(1)"ع  تصد  

ليخـ  النـاس أن  اتـرج حـني يسـري ا مـام حبـم, وإ ـا جعـل سـابقً : "(9)قال ابـن عيينـة
 .(1)"  ترج ةابَّ الدَّ 

                                                 
 (.31/ 41" )مسند أ د"شرا أ د شاكر لـ ( 4)
 (.3-3/0" )جممم الزوالد( "1)
هو ا مام احلجة احلافظ أبو حممـد سـفيان بـن عيينـة بـن ميمـون امـالي ال ـويف, حمـدث احلـرم, ولـد : ابن عيينة( 9)

بن معني وابقتهم, واتفقـ  , وأخذ عن الزهري وابقته, وروى عن الشافع  وأ د بن حنبل وا(هـ440)سنة 
 .األلمة على االحتجاج به؛ حلفظه وأمانته, وقد حه سبعني سنة

 ".لوال مالك وسفيان؛ لذه  علم احلجاز: "قال الشافع  
 ".ما رأي  أحًدا فيه من آلة العلم ما يف سفيان, وما رأي  أحًدا أكف عن الفتيا منه: "ويقول 
 .ر ه اهلل( هـ463)تويف سنة  
" اطالصـة", و(411 -1/440" )هتذي  التهـذي ", و(191 -4/191" )تذكرة احلفاظ: "رحبته يفانظر ت 

 (.419 -411ص)
 (.3 -3/0" )جممم الزوالد( "1)
 ".رجاله ثقات: "قال اميثم  
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جات, فمرة تـرج يف بعـض البـوادي مث تتفـ , مث تـرج يف بعـض ر  أن ما ثالث خ   -1
 .(4)القرى, مث تظهر يف املسجد احلرام

, (1)وهناخ أقوال أخرى غري ما ذكرته, غالبها يـدور علـى أن خروجهـا مـن احلـرم امل ـ 
 .فاهلل أعلم بذلك

 :ةاب  الد  عمل * 
 .افرالعظيمة؛ فإاا تسم املؤمن وال  ةابَّ الدَّ إذا خرج  هذه 

 .فيما املؤمن؛ فإاا هلو وجهه حىت يشرا, وي ون ذلك عالمة على إ انه
 .وأما ال افر؛ فإاا تطمه على أنفه؛ عالمة على كفره والعياذ باهلل

َرْجنَ ا َلُه ْم َداب  ًة ِم ْن اأَلْرِ  ُتَكلُِّمُه م} :وجـاء يف اويـة ال ر ـة قولـه تعـاىل ِْ  {ٍْ َأ

 .[31: النمل]
 :لت ليم اختلف  أقوال املفسرينويف معي هذا ا

                                                 
هـذا : ", وذكر احلديث بطولـه, مث قـال"ثالث خرجات"إن ما : جاء يف حديث حذيفة بن أسيد عند احلاكم( 4)

 -1/131" )تلخيصــــه املســــتدرخ"ووافــــحم الــــذهب يف ". علــــى شــــرط الشــــيخني, و  خيرجــــاهحــــديث صــــحيح 
131.) 

أاـا تـرج ثـالث خرجـات؛ تـرج مـن أقصـى الـيمن, مث تـرج : "وروى الط ات واحلاكم عن حذيفة أيًضـا, وفيـه 
 ".قريًبا من م ة, مث ترج من املسجد احلرام بني الركن األسود وبني باب بين خمزوم

 .ن هذه الرواية يف سندها الحة بن عمرو احلضرم , وهو  عيف, وقد مضى تريه هذا احلديثول  
 (.419-1/411" )لوامم األنوار", و(400 -409ص" )ا شاعة", و(963 -960ص" )التذكرة: "انظر( 1)
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يب بــن  علــى هــذا قــراءة أُ  يــدلُّ تــاابهم خماابــة, و : ؛ أيات لمهــم كالًمــ: أن املــراد -4
 (.تنبئهم: ) كع  
؛ بفـتح التـاء وسـ ون ال ـاف, مـن ال لـم, (لمهـم م ت  )هرحهم, ويؤيد ذلك قراءة  -1

 .(4)امسً تسمهم و : ؛ أيوهو امرا, وهذه القراءة مروية عن ابن عباس 
تــرج الدابــة, فتســم "قالــك  أن النــب   ةمامــهــذا القــول يشــهد لــه حــديث أيب أُ و 

 .(1)"الناس على خراايمهم
 .املخاابة والوسم: ؛ أي"كال تفعل: "وروى عن ابن عباس أنه قال

 .(9)"حسن, وال منافاة, واهلل أعلم وهو قول  : "قال ابن كثري

 {َأن  الن  اَس َك انُوا بَِيَاتِنَ ا َّل يُوِقنُ ونَ } :مـاوأما ال الم الذي تاابهم بـه؛ فهـو قو 

 .[31: النمل]
تـ هم أن النـاس كـانوا ببيـات اهلل ال : ؛ أي(إن)ن قرأهـا بفـتح  ـزة وهذا على قراءة م  
 .اء ال وفة وبعض أهل البصرةة قرَّ يوقنون, وهذا قراءة عامَّ 

علـــى االســـتئناف, ( إن) ـــزة  وأمـــا قـــراءة عامـــة قـــراء احلجـــاز والبصـــرة والشـــام؛ فب ســـر
 .(1)هم مبا يسويهم, أو ببطالن األديان سوى دين ا سالممُ ت لم : وي ون املعي

                                                 
 (.1/411" )تفسري الشوكات", و(9/114" )تفسري ابن كثري", و(4/190" )تفسري القراب: "انظر( 4)
 .رواه ا مام أ د وسبحم تريه( 1)
 (.9/114" )تفسري ابن كثري( "9)
" تفســــــــري الشــــــــوكات", و(193 -49/190" )تفســــــــري القــــــــراب", و(14/49" )تفســــــــري الطــــــــ ي: "انظــــــــر( 1)

(1/411.) 
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الصواب من القول يف ذلـك أاـا قراءتـان متقاربتـا املعـي, مستفيضـتان : "قال ابن جرير
 .(4)"يف قراءة األمصار

                                                 
 (.14/49" )تفسري الط ي( "4)
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 الَصل التاسع

 النار التي تحشر الناس
ـــاعةعظيمـــة, وهـــ  آخرأشـــراط ومنهـــا خـــروج النـــار ال ال ـــ ى, وأول اويـــات املؤذنـــة  السَّ

 .السَّاعةبقيام 

 :مكان ِروجها* 
, وتـرج مــن (4)جـاءت الروايـات بـين خـروج هـذه النـار يـون مـن الـيمن, مـن قعـرة عـدن

 .حبر حضرموت؛ كما جاء يف روايات أخرى
علــى  األدلَّــةمـن  م ــان خـروج هــذه النـار, وهــ  إليـك االفــة مـن األحاديــث الـيت تبــنيم 

 .ظهورها
وآخر : "ال  ى قوله  السَّاعةجاء يف حديث حذيفة بن أسيد يف ذكر أشراط  -4

 .(1)رواه مسلم". ترج من اليمن, تطرد الناس إىل حمشرهم ذلك نار  
 .(9)"ترج من قعرة عدن ترحل الناس ونار  : "اويف رواية له عن حذيفة أيضً  -1

                                                 
: ة علـى حبـر حضـرموت, ويسـمى اليـومه  املدينة املعروفة يف اليمن جنوب امزيرة العربيـة, وهـ  واقعـ(: عدن( )4)

 .البحر العريب
 (.9/461" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم شرا النووي -16 -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "1)
 (.مم شرا النووي -16 -43/10), كتاب الفنت وأشراط الساعة, "صحيح مسلم( "9)
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مذي عن ابن عمر ر   اهلل عنهما؛ قالك قال رسـول اهلل وروى ا مام أ د والرت  -9
" : ــــوم ا لقيامــــة, حتشــــر ــــار مــــن حضــــرموت أو مــــن حبــــر حضــــرموت, قبــــل ي ســــتخرج ن

 .(4)"الناس
 أن عبد اهلل بن سالم ملا اسلم سيل النب  وروى ا مام البخاري عن أنس  -1

ــاعةمــا أول أشــراط : عــن مســالل, ومنهــا  ــاعةمــا أول أشــراط أ: "؟ فقــال النــب السَّ ؛ السَّ
 .(1)"فنار حتشر الناس من املشرا إىل املغرب

ال ـ ى ومـا جـاء أاـا أول  السَّـاعةواممم بني ما جـاء أن هـذه النـار هـ  آخـر اشـراط 
ر معهـا مـن اويـات الـواردة يف حـديث حذيفـة, ك ـأن آخريتها باعتبـار مـا ذُ : السَّاعةأشراط 

نياات التـــيت ال شـــ ء بعـــدها مـــن أمـــور ل اويـــوأوليتهـــا باعتبـــار أاـــا أوَّ  , بـــل يقـــم أصـــاًل  الـــدُّ
ر معها من اويـات الـواردة يف حـديث ك  بانتهاء هذه اويات النفحم يف الصور, خبالف ما ذُ 

نيا ربقى بعد كل آية منها أشيا من أمو حذيفة, فإنه ي  .(9)الدُّ
ا اوخر أاا وأما  ما جاء يف بعض الروايات بين خروجها ي ون من اليمن, ويف بعضه

 :حتشر الناس من املشرا إىل املغرب؛ فيجاب عن ذلك بيجوبة

                                                 
 ".إسناده صحيح: ", قال أ د شاكر(1419ا( )499/ 0" )مسند ا مام أ د( "4)
 (مم حتفة األحوذي -191 -9/199)والرتمذي  

 (.9949ا( )9/149")صحيح امامم الصغري : "أنظر". صحيح: "قال األلبات
 (.9916ا( )مم الفتح -9/991), كتاب أحاديث األنبياء, باب خلحم آدم وذريته, "صحيح البخاري( "1)
 (.49/31" )فتح الباري( "9)
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أنــه   ــن اممــم بــني هــذه الروايــات بــين كــون النــار تــرج مــن قعــر عــدن ال ينــايف  -4
حشـــرها النـــاس مـــن املشـــرا إىل املغـــرب, وذلـــك أن ابتـــداء خورجهـــا مـــن قعـــر عـــدن, فـــإذا 

؛ "حتشر النـاس مـن املشـرا إىل املغـرب {:خرج  انتشرت يف األرد كلها, املراد بقوله 
 .(4)إرادة تعميم احلشر ال خصوص املشرا واملغرب

د ذلــك أن ابتــداء , ويؤيمــأن النــار عنــدما تنتشــر ي ــون حشــرها ألهــل املشــرا أواًل  -1
مــن املشــرا, وأمــا جعــل الغابــة إىل املغــرب؛ فــألن الشــام بالنســبة إىل املشــرا  االفــنت دالًمــ

 .مغرب
ت ـــون النـــار املـــذكورة يف حـــديث أنـــس كنايـــة عـــن الفـــنت املنتشـــرة الـــيت  حيتمـــل أن -9

أثارت الشر العظيم والتهب  كما تلته  النار, وكان ابتدايها من قبل املشرا, حىت خرب 
معظمــه, واحنشــر النــاس مــن جهــة املشــرا إىل الشــام ومصــرن و ــا مــن جهــة املغــرب؛ كمــا 

 .ن بعدهمن عهد جن زخان وم   اشوهد ذلك مرارً 
 ., واهلل أعلم(1)حقيقة وأما النار اليت يف حديث  حذيفة بن أسيد ابن عمر, فه  نار  

 :كيَية حشرها للناس * 
عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن؛ تنتشر يف األرد , وتسـوا النـاس إىل أرد 

 : احملشر, والذين حيشرون على ثالثة أفواج
 .راغبون ااعمون كاسون راكبون فو ج  : األول
  شون تارة ويركبون أخرى, يعتق  على البعري  وفوج  : الثات

                                                 
 (.49/31" )فتح الباري( "4)
 .بتصرف بسي ( 906 -44/903" )فتح الباري("1)
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: إىل أن قـال.... اثنان على بعـري, ثالثـة علـى بعـري : "الواحد؛ كما سييه يف احلديث
 ., وذلك من قلة الظهر يومئذ  "وعشرة على بعري يعتقبونه

انـ  إىل حتشرهم النار, فتحـي  هبـم مـن ورالهـم, وتسـوقهم مـن كـل ج: والفوج الثالث
 .(4)أرد احملشر , ومن تلف أكلته النار

 :ومما جاء من األحاديث يف بيان كيفية حشر هذه النار للناس
حيشـر النـاس علـى ثـالث : ؛ قـال عن النـب  روى الشيخان  عن أيب هريرة  -4

بعــة علــى بعــري, وعشــرة اــواف راغبــني وراهبــني, وأثنــان علــى بعــري, وثالثــة علــى  بعــري, وأر 
ـــانوا, ر بقيـــت  ُشـــحي  ري, و علـــى بعـــ هم النـــار؛ تقيـــل معهـــم حيـــث قـــالوا, وتبيـــ  معهـــم حيـــث ب

 .(1)وتصبح معهم حيث أصبحوا, و س  معهم حيث أسوا
تبعـث نـار : " قـال رسـول اهلل : وعن عبد اهلل بن عمرو ر   اهلل عنهمـا؛ قـال -1

قـــالوا, علـــى أهـــل املشـــرا, فتحشـــرهم إىل املغـــرب؛ تبيـــ  معهـــم بـــاتو وتقيـــل معهـــم حيـــث 
 .(9)"وا اممل ال سريي ون ما ما سق  منهم وتلف, وتسوقهم س  

قولـوا وال !يـا بـين غفـار : فقـال قام أبـو ذر : ؛ قال وعن حذيفة بن أسيد  -9
 أن الناس "حدثين  تتلفوا ؛ فإن الصادا املصدوا 

                                                 
 (194 -4/194" )الفنت واملالحم / النهاية : "انظر( 4)
,   "صـحيح مسـلم", و(9111ا( )مـم الفـتح -44/900), كتـاب الرقـاا, بـاب احلشـر, "صحيح البخـاري( "1)

 (مم شرا النووي461 -0/461)ان احلشر يوم القيامة كتاب امنة وصفة نعيما, باب فناء الدنيا وبب

 (.3/41" )جممم الزوالد. ", ورجاله ثقات"األوس "و " ال بري"رواه الط ات يف ( 9)
ووافقــــه الــــذهب علــــى "هــــذ حــــديث صــــحيح, و  خيرجــــا ", وقالــــك (1/113" )املســــتدرخ"ورواه احلــــاكم يف  

 .تصحيحه
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راكبــــني اــــاعمني كاســــني, وفــــوج  شــــون ويســــعون وفــــو  فــــوج  : شــــرون ثــــالث افــــواجحيُ 
هذان قد عرفنا ا, : فقال قالل منهم".سحبهم املالل ة على وجوههم وحتشرهم إىل النارت

, هــر  يلقــ  اهلل اوفــة علــى الظهــر حــىت ال يبقــى ظ  : "فمــا بــال الــذين  شــون ويســعون؟ قــال
؛ فـــال  (1)ذات القتــ  (4)مــة, فيعطيهــا بالشـــارفي ـــون لــه احلديقـــة املعجحــىت إن الرجــل ل  

 .(9)"يقدر عليها

 :المحشر أر *
حيشــــر النـــــاس إىل الشـــــام يف آخـــــر الزمـــــان, وهـــــ  أرد احملشـــــر؛ كمـــــا جـــــاءت بـــــذلك 

 :األحاديث الصحيحة
: قــال: منهـا مــا روي عــن ابــن عمــر ر ــ  اهلل عنهمــا يف ذكــر خــروج النــار, وفيــه -4

 .(1)"علي م بالشام: "فماذا تيمرنا؟ قال !يا رسول اهلل: قلنا
 
 
 
 

                                                 
 (.6/09"  )لسان العرب. "رمةه  الناقة املسن أو ام(: الشارف( )4)
 .الناقة العاملة: ب سر القاف وس ون التاء, هو الرحل الذي يو م على قد سنام البعري, واملعي(: القت ( )1)

 (.994 -4/994" )لسان العرب: "انظر 
, كتــاب امنــالز, "ســنن النســال ", و(هبامشــه منتخــ  كنــز العمــال -491 -1/491" )مســند ا مــام أ ــد( "9)

هـــذا حـــديث صـــحيح : ", وقـــال احلـــاكم(1/191" )مســـتدرخ احلـــاكم", و(440 -1/449)ب البعـــث, بـــا
 .ا سناد إىل الوليد بن حبيم, و  خيرجاه

 ".الوليد قد روى له مسلم متابعة, واحته به النسال ": "تلخيصه للمستدرخ"وقال الذهب يف  
قــه ابــن معــني والعجلــ , وقــال ا مــام أ ــد وأبــو وث: ســند النســال  رجالــه ثقــات , وفيــه الوليــد بــن حبيــم: قلــ  

 ".صدوا يهم: "وقال ابن حجر". صاحل احلديث: ", وقال أبو حا "ليس به بيس: "داود
" تقريـــــ  التهـــــذي ", و(496 -44/493" )هتـــــذي  التهـــــذي "و(. 1/990" )ميـــــزان االعتـــــدال: "انظـــــر 

(1/999.) 
 (.999ص)رواه ا مام أ د الرتمذي, وقد سبحم تريه ( 1)
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فـذكر احلـديث, .... )اويـة البهـزي عـن أبيـه وروى ا مام أ ـد عـن ح ـيم بـن مع -1
ــنـــا حتُ هـــا هُ (: " وفيــه قولـــه  ـــنـــا حتُ رون, هـــا هُ ش  ـــنـــا حتُ رون, هــا هُ ش  , ركبانـــًي, (اثالثًـــ)رون ش 

 ".ومشاة, وعلى وجوه م
 .(1)"رونش  نا حتُ إىل ها هُ : "فيشار بيده إىل الشام, فقال: (4)قال ابن أيب ب ري

يـا رسـول : قلـ : بيـه عـن جـده؛ قـالأ ـيم عـن وايـة الرتمـذي عـن هبـز بـن حويف ر  -9
 .(9)"(وحنا بيده حنو الشام)ها هنا : "أين تيمرت؟ قال! اهلل

 مسعـ  رسـول اهلل : وروى ا مام أ د وأبـو داود عـن عبـد اهلل بـن عمـرو؛ قـال -1
ست ون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إىل مهاجر إبراهيم, ال يبقى يف األرد إال : "يقول

ها, تلفظهم أر وهم, تنذرهم نفس اهلل, حتشرهم النار مم القردة واطنازير, تبي  شرار أهل
 .(1) "فمعهم إذا باتوا, وتقيل معهم إذا قالوأ, وتيكل من تلَّ 

                                                 
هو أبو زكريا حيىي بن أبيس ب ري, وامسـه نسـر األسـدي ال رمـات ال ـويف الثقـة, تـويف سـنة مثـان أو تسـم ومئتـني ( 4)

 .ر ه اهلل
 (.44/464" )هتذي  التهذي ", و(9/4164" )هتذي  ال مال: "انظر 
 (.هبامشه منتخ  كنز العمال -110 -1/119" )مسند أ د( "1)
 ........".هذا حديث حسن صحيح: ", وقال(مم حتفة األحوذي -191 -9/191)الرتمذي ( 9)
 (.44/934" )فتح الباري: "انظر". أخرجه الرتمذي والنسال  وسنده قوي: "ويف الروايتني قال ابن حجر 
 ".إسناده صحيح: ", قال أ د شاكر(9304ا ( )44/66" )مسند ا مام أ د( "1)
 (.1191( )عبودمم عون امل -0/413" )سنن أيب داود"و 

 (.44/934" )فتح الباري". "أخرجه أ د, وسنده ال بيس به: "وقال احلافظ ابن حجر
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 –أن احملشـر هـا هنـا  مـن شـكَّ : ويف تفسري ابن عيينة عن ابن عبـاس: "قال ابن حجر
إىل : قالوا. اخرجوا: يومئذ   رسول اهلل ؛ فليقرأ أول سورة احلشر, قال مم -الشام : يعين

 .(4)"إىل أرد احملشر: أين؟ قال
والسب  يف كون أرد الشام ه  أرد  احملشـر أن األمـن وا  ـان حـني تقـم الفـنت يف 

 .آخر الزمان ي ون الشام
 :وقد جاء يف فضله والرتغي  يف س ناه أحاديث صحيحة

بينا أنا نالم إذ : "قال رسول اهلل : قالمنها ما أخرجه ا مام أ د عن أيب الدرداء؛ 
ــرأيــ  عمــود ال تــاب احتُ  بصــري,  هُ بــه, فيتبعُتــ أنــه مــذهوب   ل مــن حتــ  رأســ , فظننــ ُ م 

 .(1"به إىل الشام, أال وإن ا  ان حني تقم الفنت بالشام د  م  فعُ 
سـري ليلـة أُ  رأيـ ُ : "قـال أن رسـول اهلل  وأخرج الط ات عن عبد اهلل بـن حوالـة 

رنا م  عمود ال تاب؛ أُ : ما حتملون؟ قالوا: حتمله املالل ة, فقل  أبيض كينه لواء   ا عمودً يب
 .(9)أن نضعه بالشام

سيصري : " قال رسول اهلل : ؛ قالوروى أبو داود بسنده إىل عبد اهلل بن حوالة 
قـال ابـن ". ابـالعرا بـاليمن , وجنـد   بالشام, وجنـد   جند  : دةجمنَّ  األمر إىل أن ت ونوا جنودً ا

ــ: حوالــة عليــك بالشــام؛ فإاــا خــرية اهلل مــن : "ي يــا رســول اهلل إن أدركــ  ذلــك فقــال رم خ 
  م, واسقوا من غدركم, من  أر ه, يتب إليها خريته من عباده, فيما إذا أبيتهم؛ فعلي م بي  

                                                 
 (.31 -3/31" )تفسري ابن كثري: ", وانظر(934/ 44" )فتح الباري( "4)
" فـتح البـاري: "انظـر". وسـنده صـحيح.. أخرجه أ د, ويعقوب بن سـفيان, والطـ ات " )مسند ا مام أ د( "1)

(41/141- 149.) 
 ".سنده حسن: ", قال احلافظ(41/149" )فتح الباري( "9)
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 .(4)"ل ي بالشام وأهلهفإن اهلل توكَّ 
عــن ابــن عمــر ر ــ  " الصــحيح"بــ  يف للشــام بال كــة؛ كمــا ث وقــد دعــا رســول اهلل 

 .(1)"اللهم بارخ لنا يف شامنا, اللهم بارخ لنا يف  ننا: " قال النب : اهلل عنهما؛ قال
مـــان ي ـــون بالشـــام, وبـــه ي ـــون وقـــد تقـــدم أن نـــزول عيســـى عليـــه الســـالم يف آخـــر الزَّ 

 .الدَّجَّالاجتماع املؤمنني لقتال 
ال ـــالم الـــذي : "شــام هـــ  أرد احملشـــر, فقـــالة أن ت ـــون أرد العبيَّـــ ووقــد أن ـــر أبـــ

د أرد احملشـــر ال دليـــل عليـــه مـــن كتـــاب أو ســـنة أو إحبـــاع, بـــل يف القـــرآن ال ـــرمي مـــا حيـــدم 

, فـيين [13: إبـراهيم ] {يَ  ْوَم تُ بَ د ُل اأَلْرُ  َغي ْ َر اأَلْر ِ } :ينقضـه؛ قـال اهلل تعـاىل
 .(9)!"أرد الشام إذن؟

 .على أن أرد احملشر ه  الشام؛ كما سبحم ذكرها متضافرة األدلَّةوياب عنه بين 
نياواحلامل له على هذا هو اعتقـاده أن هـذا احملشـر يف اوخـرة, ولـيس يف  , وسـيبني الـدُّ

نيايف البحث اوه أن هذا احلشر يف   .عليه النصوص الصحيحة تدلُّ ؛ كما الدُّ

نياهذا الحشر في *   :الدُّ
 , وليس املراد الدُّنيايف هذا احلشر املذكور يف األحاديث ي ون 

                                                 
 (.1199ا( )مم عون العبود -494  -0/494" )سنن أيب داود( "4)
 (.9119ا( )141 -9/141" )صحيح امامم الصغري: "انظر. واحلديث صحيح 
 (.مم الفتح -49/11) "الفتنة من قبل املشرا: " ,  كتاب الفنت, باب قول النب "صحيح البخاري( "1)
 ., تعليحم حممد فهيم أبو عبية(4/110" )الفنت واملالحم/ النهاية( "9)
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به حشر الناس بعد البعث من القبور, وقد ذكر القراب أن احلشر معناه اممـم, وهـو 
 :, وحشران يف اوخرةالدُّنياحشران يف : على أربعة أوجه
نيا اأما حشر   :الدُّ
 ,إجالء بين النضري إىل الشام: فاألول
 .(4)النار املذكورة هنا يف األحاديث حشر الناس قبل القيامة إىل الشام, وه : والثات

نياوكـــون هـــذا احلشـــر يف  هـــو الـــذي أحبـــم عليـــه حبهـــور العلمـــاء؛ كمـــا ذكـــر ذلـــك  الـــدُّ
 .عليه النصوص كما تقدم بسطها تدلُّ القراب, ابن كثري, وابن حجر, وهو الذي 

نياإىل أن هـذا احلشـر لـيس يف  (9), واحلليمـ (1)وذه  بعض العلماء, كـالغزاي , (1)الـدُّ
 وإ ا هو يف اوخرة؟

اا املصابيح  له على احلشر من القبـور, واحتجـوا علـى وذكر ابن حجر أن بعض شرُّ 
 :ذلك بعدة أمور

                                                 
 (.466 -463ص" )التذكرة", و(9-43/1" )تفسري القراب: "انظر( 4)
هــو احلــافظ أبــو عبــد اهلل احلســني بــن احلســن بــن حممــد بــن حلــيم امرجــات, فقيــه شــافع  , تــوىل القضــاء يف ( 1)

, وقـــد نقـــل عنـــه "املنهـــاج يف شـــع  ا  ـــان: "ري الرتحـــال يف بـــالد خراســـان , ومـــن مصـــنفاتهخبــارى, وكـــان كثـــ
, ولــه مــن العمــر ســس (هـــ149), كانــ  وفــاة احلليمــ  ســنة "شــع  ا  ــان"احلــافظ البيهقــ  كثــريًا يف كتابــه 

 .وستون سنة, ر ه اهلل
ـــــه   ـــــو ( 46 -4/49" )املنهـــــاج يف شـــــع  ا  ـــــان"انظـــــر كتاب ـــــذكرة احلفـــــاظ: "دة, وانظـــــرحللمـــــ  حممـــــد ف " ت

 (.493 -9/490" )شذرات الذه ", و(9/4494)
 (. 4/111" )املنهاج يف شع  ا  ان: "انظر( 9)
 (.44/934" )فتح الباري: "انظر( 1)



 

 

 170 اعة أشراط الس  

راد بـه احلشـر مـن القبـور؛ مـا   خيصـه الحم يف عـرف الشـرع؛ إ ـا يُـأن احلشر إذا أُ  -4
 .دليل  

املهـاجر ال بــد أن  أن هـذا التقسـيم يف اطــ  ال يسـتقيم يف احلشـر إىل الشــام؛ ألن -1
 .بني الصفتني اأو جامعً  اأو راهبً  ات ون راغبً 

أن حشــر البقيــة علــى مــا ذكــر, وإمــاء النــار مــم إىل تلــك امهــة, ومالزمتهــا حــىت  -9
نيا  يرد به التوفيحم, وليس لنا أن حن م بتسلي  النار يف  قول  : الت تفارقهم على أهل  الدُّ

 .الشقوة من غري توقيف
, وقــــد وقــــم يف احلســــان مــــن حــــديث أيب هريــــرة ايث يفســــر بعضــــه بعًضــــأن احلــــد -1

وأخرجـــه البيهقـــ  مـــن وجـــه آخـــر عـــن عـــل بـــن زيـــد عـــن أوس بـــن أيب أوس عـــن أيب هريـــرة 
, وهـذا "علـى وجـوههم  اينسـلون علـى أقـدامهم, وثالثًـ اعلى الدواب, وثالثًـ اثالثً : "بلفظ

وَُكن  ُتْم } :لواقعــة يف قولــه تعــاىلالتقســيم الــذي يف هــذا اطــ  موافــحم ملــا جــاء يف ســورة ا

 .(4) [0: الواقعة] {َثالثَةً  اَأْزَواجً 
 :وا جابة عما احتجوا به يتلخص فيما ييه

نياأن الدليل قد جاء بين هذا احلشر يف  -4  .؛ كما سبحم ذكر األحاديث يف ذلكالدُّ
أن التقســــيم املــــذكور يف آيــــات ســــورة الواقعــــة ال يســــتلزم أن ي ــــون هــــو التقســــيم  -1

ذكور يف احلديث؛ فـإن الـذي يف احلـديث ورد علـى القصـد مـن اطـالص مـن الفتنـة فمـن امل
فيمـا  افيمـا يسـتقبله راهبًـ ااغتنم الفرصـة سـار علـى فسـحة مـن الظهـر ويسـرة مـن الـزاد راغبًـ

ــ الظهــر اشــرتكوا فيــه وهــم   حــىت قــلَّ ىنن تــوايســتدبره, وهــم الصــنف األول مــن احلــديث, وم 
 الصنف 

                                                 
 (. 44/934" )فتح الباري: "انظر  (4)
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 .الثالث هم الذين حتشرهم النار وتسحبهم املالل ة الثات, والصنف
  مــن شــواهد األحاديــث أنــه لــيس املــراد بالنــار نــار اوخــرة, وإ ــا هــ  نــار  أنــه تبــنيَّ  -9

 .خبروجها, وذكر كيفية ما تفعل يف األحاديث املذكورة , أنذر النب الدُّنياترج يف 
ال  –وهو خمتلف يف توثيقه  -يدا به من رواية على بن ز و أن احلديث الذي احتجُّ  -1

نياأن هـذا احلشـر يف  بيَّنـ ُ خيالف األحاديـث الـيت  , وقـد وقـم يف حـديث علـى بـن زيـد الـدُّ
قـون بوجـوههم كـل حـدب وشـوخ وأرد املوقـف يـوم يتَّ : "أاـم (4)املذكور عند ا مام أ د

 .(1)"القيامة أرد مستوية ال عوج فيها وال أكمة وال حدب وال شوخ
نياوهــذا احلشــر يف آخــر : قــال العلمــاء: "وويقــال النــ قبيــل القيــام, وقبيــل الــنفحم يف  الــدُّ

 .(9)"حتشر بقيتهم النار؛ تبي  معهم وتقيل وتصبح و س :الصور؛ بدليل قوله 
أن هــذا  ابعــد ذكــره لألحاديــث الــواردة يف خــروج النــار مبيًنــ –وقــال احلــافظ ابــن كثــري 

نيااحلشــر يف  علــى أن هــذا احلشــر هــو حشــر املوجــودين يف  تــدلُّ ات فهــذا الســياق: "- الــدُّ
نياآخــر   يــدلُّ وهــذا كلــه ممــا ... مــن أقطــار األرد إىل حملــة احملشــر, وهــ  األرد الشــام الــدُّ

علـى أن هـذا يف آخــر الزمـان حيــث األكـل والشـرب والركــوب علـى الظهــر املشـرتى وغــريه, 
 البعث   يبحم  وحيث هتلك املتخلفني منهم النار, ولو كان هذا بعد نفخة

                                                 
اجمليــد هاشــم,  احلســيين عبــد. , حتقيــحم أ ــد شــاكر, أكملــه د(3991ا ( )49/991" )مســند ا مــام أ ــد("4)

 .وذكر أن إسناده حسن, ول ن احلافظ ابن حجر  عف راويه عل  بن زيد بن جدعان
 (. 44/934" )فتح الباري: "انظر 
 (. 934 -44/934" )فتح الباري: "انظر ( 1)
 (. 461 -40/461" )شرا النووي ملسلم( "9)
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 .(4)"شرتى, وال أكل, وال شرب, وال لبس يف العرصاتيُ  , وال ظهر  موت  
وأمــا حشــر اوخــرة؛ فإنــه قــد جــاء يف األحاديــث أن النــاس مــؤمنهم وكــافرهم حيشــرون 

: فقـال قـام فينـا النـب : , ففـ  الصـحيح عـن ابـن عبـاس؛ قـال(9)هبمـا (1)حفاة عراة غرال

ْل ٍق نُِعي ُده}؛غـراًل إن م حمشورون حفاة عراة " َِ ,  [441: األنبيـاء] {َكَما َبَدْأنَا َأو َل 
 .(1)" سى يوم القيامة إبراهيم اطليلوإن أول اطلحم يُ 

ثـون بعـد املـوت عـراة حفـاة حـدالحم حـىت يـدفعوها بع  ومن أيـن للـذين يُ : "قال ابن حجر
 .(1)"يف الشوارف
نياهذا على أن هذا احلشر ي ون يف  فدلَّ  ن ذه  إىل خالف يوم القيامة, وم   قبل الدُّ

 .ذلك فقد جان  احلحم, واهلل تعاىل أعلم

                                                 
 ., والعرصات ه  الساحات الواسعةاه زيين. , حتقيحم د(914 -914/ 4" )الفنت واملالحم/ النهاية( "4)
  .حبم أغرل, وهو األقلف, وهو من بقي  غرلته, وه  املدة اليت يقطعها اطاتن من الذكر(: غرال( )1)

 (.44/931" )فتح الباري", و(9/991" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
ـــون ســـواه, واملعـــي(: هبمـــا( )9) ـــيس فـــيهم شـــ ء مـــن العاهـــات :  ـــم هبـــيم, وهـــو يف األصـــل الـــذي ال خيالطـــه ل ل

 .واألعراد اليت ت ون يف الدنيا
 (.4/490" )النهاية يف غري  احلديث: "انظر 
 (.مم الفتح -44/900), كتاب الرقاا, باب احلشر, "صحيح البخاري( "1)
 (.44/931" )فتح الباري( "1)
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 الٍاتمة
 :وتشتمل على أهم نتاله البحث, وه 

ـــاعةأن  ا  ـــان بيشـــراط  -4 مـــن ا  ـــان بالغيـــ  الـــذي ال يـــتم إ ـــان املســـلم إال  السَّ
 .با  ان به

 .يف ا  ان باليوم اوخر داخل   السَّاعةأن ا  ان بيشراط  -1
 – ااســواء كانـــ  متــواترة أو آًحـــ –مــن األخبـــار  أن مــا ثبـــ  عــن رســـول اهلل  -9

ها, فالعقالد تثب  باط  الصحيح, ولو كان ي  ا  ان هبا وقبوما, وال يوز ردُّ 
 .اآحادً 

, وقـد نالـ  السَّـاعةخ  أمته مبا كان ومـا ي ـون إىل أن تقـوم قد أ   أن الرسول  -1
 .نصي  األوفرمن أخباره ال السَّاعةأشراط 

ـــاعةأن علـــم  -1  اوال نبًيـــ امقربًـــ  ـــاً ل  ممـــا اســـتيثر اهلل تعـــاىل بـــه, فلـــم يطلـــم عليـــه م   السَّ
 .مرساًل 

 .الدُّنياصحيح يف حتديد عمر    يثب  حديث   -9
 .منها و  يبحم إال القليل الصغرى ظهر كثري   السَّاعةأن أشراط  -0
ـــاعةأن املـــراد بظهـــور أشـــراط  -3 و اســـتح ام ظهـــور كـــل هـــ اكليًـــ  االصـــغرى ظهـــورً  السَّ

 .العالمة حىت ال يبقى ما يقابلها إال يف النادر
 السَّـاعة, بـل أشـراط اأن ي ـون ممنوًعـ السَّـاعةليس معـي كـون الشـ ء مـن أشـراط  -6

 .م والواج  واملباا واطري والشرتشتمل على احملرَّ 
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 .ال  ى السَّاعة  يظهر إىل اون ش ء من أشراط  -44
ال ــ ى؛ تتابعــ  اويــات كتتــابم اطــرز يف النظــام؛  اعةالسَّــإذا ظهــر أول أشــراط  -44

 ايتبم بعضها بعضً 
م مـن أعـالم نبوتـه, ل ـ, وع   هـ  معجـزات للنـب  السَّاعةأن ما ظهر من أشراط  -41

 .حيث أخ  عن أشياء بياا ستقم, فوقع  كما أخ 
علــى خــراب هــذا العــا , وأنــه قــد قربــ   دليــل   السَّــاعةأن ظهــور كثــري مــن أشــراط  -49

 .ايته, فه  كعالمات املوت اليت تظهر على احملتضرا
أن باب التوبة مفتوا ما   تطلم الشمس من مغرهبا, فإذا العـ ؛ قفـل إىل يـوم  -41

 القيامة
مـن  , بـل ي ـون بعـدها شـ ء  السَّاعةأن الوع الشمس من مغرهبا ليس هو قيام   -41

نياأمور   .؛ كالبيم , والشراء, وحنو االدُّ
ال  ى هو خروج النار اليت حتشر الناس إىل الشام, وهذا  اعةالسَّ أن آخر أشراط  -49

نيااحلشر ي ون يف   .قبل يوم القيامة الدُّ
 .ال تقوم إال على شرار الناس السَّاعةأن  -40

نســـيل اهلل العافيـــة, واهلل تعـــاىل أعلـــم, واحلمـــد هلل رب العـــاملني, وصـــلى اهلل علـــى نبينـــا 
 .اكثريً   احممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 
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 الَهارس
 

 فهرس اويات القرآنية. 
 فهرس األحاديث النبوية واوثار. 
 فهرس األعالم املرتجم مم. 
 فهرس املراجم واملصادر. 
 فهرس املو وعات. 
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 فهرس اآليات القرآنية
 مرتبة على الحروف ا لهحائية

 الصَحة طرف اآلية
   {آُتوِني زُبَ َر اْلَحِديدِ } -

ٍَُذوا } -   {َأْحَباَرُهمْ ات 

َرْجَنا َلُهْم َداب ةً } - ِْ    {َأ

ُُِلوَها ِبَسالمٍ } -    {اْد

  {ِإَذا َوقَ َعْت اْلَواِقَعةُ  } -

  {ِإْذ قَاَل الل ُه يَا ِعيَسى}  -

  {َأزَِفْت اآلزَِفةُ  } -

  {َأِطيُعوا الل َه َوالر ُسولَ } -

   {َأَفَحِسَ  ال ِذيَن َكََُروا    } -

َلْقَناُكْم َعَبثً َأَفَحِسْبتُ   } - َِ   {  اْم أَن َما 

تَ َرَبْت }  -   {الس اعةاق ْ

تَ َرَب لِلن اِس ِحَسابُ ُهمْ } -   {اق ْ

  {(1)َما اْلَحاق ُة ( 2)ْلَحاق ُة }   -

  {(1)َما اْلَقارَِعُة ( 2)اْلَقارَِعُة } -

- { ََ َُ   {الل ُه يَ تَ َوف ى األَنْ 

  {َياِطينَ َلْم تَ َرى أَن ا َأْرَسْلَنا الش   } -

  {أَنطََقَنا الل ُه ال ِذ  أَنَطَق ُكل  َشْيءٍ } -

  {ِإن ا َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى الس َمَواتِ } -

  {اِإن  اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقً } -

  {آلتَِيٌة َّل رَْيَ  ِفيَها الس اعةِإن  } -
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  {ِإن  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الل ِه أَتْ َقاُكمْ } -

  {الن اَس َكانُوا بَِيَاتَِنا َّل يُوِقُنونَ َأن  } -
 {ن أكرمكم عند اهلل أتقاكم} -
 {أن الناس كانوا بَيتنا َّل يوقنون} -
ٌَ يَا َحْسَرتَا} - َْ  {َأْن تَ ُقوَل نَ 

 

  {ِإْن يَ ت ِبُعوَن ِإَّل  الظ ن  َوِإن  الظ ن  َّل يُ ْغِني ِمْن اْلَحقِّ }

َُونَ ِإْن يَ ت ِبُعوَن ِإَّل  الظ  } - ُر ٍْ   {ن  َوِإْن ُهْم ِإَّل  َي

  {ِإن  ُهْم يَ َرْونَُه بَِعيًدا} -

َنادِ } - اُف َعَلْيُكْم يَ ْوَم الت   َِ   {ِإنِّي َأ

  {ِإنِّي ُمتَ َوفِّياَل َورَاِفُعاَل ِإَلي  } -

  {َأَوَلْم يَ َرْوا أَن ا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا} -

َلَق الس َمَواتِ } - َِ ََ ال ِذ     {َواأَلْر َ  َأَولَْي

  {َبْل ُهْم ِفي َشالٍّ يَ ْلَعُبونَ } -

ُحَر َأَماَمهُ } - َْ نَساُن لِيَ  َِ   {َبْل يُرِيُد ا

  {(13)ثُم  أَتْ َبَع َسَبًبا } -

ْينِ } -   {َحت ى ِإَذا بَ َلَ  بَ ْيَن الس د 

- { َِ ْم   {َحت ى ِإَذا بَ َلَ  َمْطِلَع الش 

  {َِ َحت ى ِإَذا بَ َلَ  َمْغِرَب الش مْ } -

  {َحت ى ِإَذا َجاَء َأَحدَُكْم اْلَمْوتُ } -

  {َحت ى ِإَذا َساَوى بَ ْيَن الص َدفَ ْينِ } -

  {َحت ى ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُ  َوَمْأُجو ُ } -

ِمُن بِالل هِ } - ْْ   {َذِلُكْم يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن يُ 

ََِرٍ  ِمْن رَبُِّكمْ } -   {َسابُِقوا ِإَلى َمْغ

ةُ فَِإَذا جَ } -  ِ   {اَءْت الص ا

  {فَِإَذا َجاَءْت الط ام ُة اْلُكب َْرى} -

اٍن ُمِبيٍن } - َِ   {(27)فَاْرتَِقْ  يَ ْوَم تَْأِتي الس َماُء ِبُد

َنا بِِه َوِبَدارِِه اأَلْر َ } - َْ َس ٍَ   {َف

  {فَ َلم ا رََأْوا بَْأَسَنا} -

  {(15)فَ َلْوَّل ِإَذا بَ َلَغْت اْلُحْلُقوَم } -
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  {اْسَتطَاُعوا َأْن َيْظَهُروهُ  َفَما} -

رً } - ي ْ َِ   {اَفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذر ٍ  

  {فَ َهْل َعَسْيُتْم ِإْن تَ َول ْيُتمْ } -

َنِني ِفيِه رَبِّي} -   {قَاَل َما َمك 

  {قَاَل َهَذا رَْحَمٌة ِمْن رَبِّي} -

  {قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَ ْينِ } -

  {ْنَد الل هِ ُقْل ِإن َما ِعْلُمَها عِ } -

َعُثن  } -   {ُقْل بَ َلى َورَبِّي لَتُب ْ

  {ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ } -

ْلٍق نُِعيُدهُ } - َِ   {َكَما َبَدْأنَا َأو َل 

  {َكال  ِإَذا بَ َلَغْت الت  َراِقي} -

ْلُق الس َمَواتِ } - ٍَ ْلِق الن اسِ  َل َِ   {َواأَلْرِ  َأْكبَ ُر ِمْن 

  {ْد لَِبْثُتْم ِفي ِكَتاِب الل هِ َلقَ } -

  {َلْوَّل نُ زَِّل َهَذا اْلُقْرآنُ } -

ََ اْلِبر  َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكمْ } -   {لَْي

  {َما َكاَن ُمَحم ٌد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكمْ } -

  {َماِلاِل يَ ْوِم الدِّينِ } -

  {َهَذا َما ُتوَعُدوَن لِيَ ْوِم اْلِحَسابِ } -

بُونَ َهَذا ي َ } - ََْصِل ال ِذ  ُكنُتْم بِِه ُتَكذِّ   {ْوُم اْل

  {ُهَو ال ِذ  َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى} -

  {َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ } -

  {َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ } -

َرَ  ِهَي َداُر اْلَقَرارِ } - ِِ   {َوِإن  اآل

َرَ  َلِهَي اْلحَ } - ِِ اَر اآل   {يَ َوانُ َوِإن  الد 

  {َوأَنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَر ِ } -

َتتَ ُلوا} - ِمِنيَن اق ْ ْْ َتاِن ِمْن اْلُم ََ   {َوِإْن طَاِئ

ِمَنن  بِهِ } - ْْ   {َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإَّل  لَيُ 
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  {َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإَّل  ُيَسبُِّ  ِبَحْمِدهِ } -

  {َوِإن ُه َلِعْلٌم لِلس اَعةِ } -

  {تَ َرى اأَلْرَ  َهاِمَد ً وَ } -

  {َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِ ٍذ َيُموُ  ِفي بَ ْعآٍ } -

َر الز اِد الت  ْقَوى} - ي ْ َِ   {َوتَ َزو ُدوا فَِإن  

  {َوتُ ْنِذَر يَ ْوَم اْلَحْمِع َّل رَْيَ  ِفيهِ } -

اَتَم الن ِبيِّينَ } - َِ   {َو

ْلَقهُ  َوَضَرَب لََنا َمَثاًل } - َِ   {َوَنِسَي 

  {َوفَ ْوَ  ُكلِّ ِذ  ِعْلٍم َعِليمٌ } -

نياَوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإَّل  َحَياتُ َنا } -   {الدُّ

  {َوقَ ْوِلِهْم ِإن ا قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَ  ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ } -

  {َثالثَةً  اوَُكنُتْم َأْزَواجً } -

  {َولََتِحَدن  ُهْم َأْحَرَص الن اِس َعَلى َحَيا ٍ } -

  {َعِلْمُتْم ال ِذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي الس ْبتِ  َوَلَقدْ } -

  {َوَلم ا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمَثاًل } -

  {َوَلْو َأن  َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات  َقْوا} -

ٍُُذوهُ } -   {َوَما آتَاُكْم الر ُسوُل َف

ٍُْلدَ } -   {َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قَ ْبِلاَل اْل

- { َِ نَ ُهَما َّلِعِبينَ  َلْقَنا الس َمَواتِ َوَما    {َواأَلْرَ  َوَما بَ ي ْ

َََلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهمْ } -   {َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما 

َُِروا َكاف ةً } - ِمُنوَن لَِين ْْ   {َوَما َكاَن اْلُم

ِمَنٍة ِإَذا َقَضى الل ُه َوَرُسولُُه َأْمرً } - ْْ ِمٍن َوَّل ُم ْْ   {اَوَما َكاَن ِلُم

  {َوَما َلُهْم بِِه ِمْن ِعْلمٍ } -

  {اَتُكوُن َقرِيبً  الس اعةَوَما يُْدرِياَل َلَعل  } -

  {ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمْن بَ ْعِد  اْسُمُه َأْحَمدُ  اَوُمَبشِّرً } -

َرَ  َشْطَأهُ } - ِْ ْنِحيِل َكَزرٍْع َأ َِ   {َوَمثَ ُلُهْم ِفي ا

  {َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا} -
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  {َوَمْن يُ َعظِّْم َشَعائَِر الل هِ } -
ِسهِ } - َْ   {َوَمْن يُوَ  ُش   نَ 
ََِخ ِفي الصُّوِر َذِلاَل يَ ْوُم اْلَوِعيدِ } -   {َوُن
  {َوُهَو ال ِذ  يَ تَ َوف اُكْم بِالل ْيلِ } -
َِِقيَن ِمم ا ِفيهِ } -   {َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َرى اْلُمْحرِِميَن ُمْش
  {وا الش َهاَدَ  َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإن ُه آِثٌم قَ ْلُبهُ َوَّل َتْكُتمُ } -
  {َّل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمةِ } -
  {َّل ِإَلَه ِإَّل  ُهَو ُيْحِي َويُِميتُ } -
ا َأي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا الل َه َحق  تُ َقاتِهِ } - ٍَ}  
  {(07) اَسِديدً  َه َوُقوُلوا قَ ْوًَّل يَا َأي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا الل  } -
  {يَا َأي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل هَ } -
  {يَا َأي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبإ} -
  {يَا َأي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َّل تَْأُكُلوا الرِّبَا} -
ٍَ َواِحَد ٍ  يَا َأي َُّها الن اُس ات  ُقوا رَب ُكمْ } - َْ َلَقُكْم ِمْن نَ  َِ   {ال ِذ  
  {يَا َأي َُّها الن اُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍ  ِمْن اْلبَ ْعثِ } -
نَساُن َما َسَعى} - َِ ْوَم يَ َتذَك ُر ا ٍَ}  
  {الس اعةَيْسأَُلاَل الن اُس َعْن } -

  {(05)اَها ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكرَ ( 01)َأي اَن ُمْرَساَها  الس اعةَعْن }
  {َأي اَن ُمْرَساَها ُقْل ِإن َما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي الس اعةَيْسأَُلوَناَل َعْن }
  {يَ ْغَشى الن اسَ } -
َر اأَلْر ِ } - ُل اأَلْرُ  َغي ْ   {يَ ْوَم تُ َبد 
ْيٍر ُمْحَضرً } - َِ ٍَ َما َعِمَلْت ِمْن  َْ   {ايَ ْوَم َتِحُد ُكلُّ نَ 
  {َهن َم َهْل اْمَتأْلتِ يَ ْوَم نَ ُقوُل ِلحَ } -
  {يَ ْوَم يَْأِتي بَ ْعُآ آيَاِت رَبِّالَ } -
  {يَ ْوَم َيْسَمُعوَن الص ْيَحَة بِاْلَحقِّ } -
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار
 مرتبة على حروف امجاء

  ارف احلديث أو األثر
 أرات ليلة عند  ال عبة - الذن له وبشره بامنة -
 أربعون يوما - أبشركم باملهدي -
 الدَّجَّالأشهد أنك  - أتدرون أين تذه  -
 السَّاعةاعدد ستا بني يدي  - اتركوا الرتخ ما تركوكم -
 افرتق  اليهود - الدَّجَّاليف خواص من قول  -
 اللهم أعين عليهم بسبم - أتشهد أت رسول اهلل -
 اللهم إ ت أعوذ بك من عذاب الق  - اتقوا الظلم  -
 اللهم بارخ لنا يف شامنا - أخ ت رسول اهلل مبا هو كالن -
 اللهم بارخ لنا يف صاعنا  - إىل أين: قالوا . أخرجوا -
 أما واهلل ليدعنها أهلها مذللة إذا أسند األمر إىل غري أهله -
 فنار السَّاعةأما أول أشراط  - إذا فتح  علي م فارس -
 الذي رأي  فيه سبمأما املن   - إذا اقرتب الزمان -
 األنبياء إخوة لعالت  - إذا تشهد أحدكم -
 أنا أوىل الناس بعيسى - إذا خرج أول اويات -
 إن األمانة نزل  يف جذر - إذا دخل أحدكم املسجد -
 إن أميت أمة مرحومة - إذا زوقتم مساجدكم -
 إن أميت يسوقها قوم - إذا مسعتم جبي  -
  إذا  يع  األمانة -
  إذا و م السيف يف أميت -
  إذا أوحى اهلل إىل عيسى -
  إذا بعث اهلل املسيح -
  إذا بعث اهلل رحًيا -
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 لن تقوم حىت تروا عشر آيات السَّاعةإن  - إن اهلل تعاىل ليس بيعور -
 ال ت ون حىت ت ون عشر آيات السَّاعةإن  - إن اهلل خلحم اطلحم -
 (أثر)ال تقوم حىت ال يقسم مرياث  السَّاعة إن- إن اهلل زوى ي األرد -
 إن الشمس والقمر ي سبان - إن اهلل ال يقبض العلم -
 إن الشيطان ليتمثل يف صورة الرجل - إن اهلل يبس  يد ه بالليل -
 إن اال  بك مدة - إن اهلل يبعث رحًيا -
 إن فسطاط املسلمني - إن اهلل يقبل توبة العبد -
 (أُثر)إن يف البحر شيااني  - ني افرتقواإن أهل ال تاب -
 الدَّجَّالإن مسيح  - إن أول اويات خروًجا -
 أن تتخذ املساجد ارقًا السَّاعةإن من أشراط  - إن أول ما يبعثه على الناس -
 أن يسلم الرجل السَّاعةإن من أشراط  - إن بين قنطوراء -
 أن يفشوا املال السَّاعةمن أشراط إن   - تسليم اطاصة السَّاعةإ ن بني يدي  -
 ي ثر التجار السَّاعةإن من أشراط  - شهادة الزور.... السَّاعةإن بني يدي  - 
 أن  ر الرجل باملسجد السَّاعةإن من اشراط  - ظهور القلم .... السَّاعةإن بني يدي  -
 ثالثًا السَّاعةإن من أشراط  - فتنًا السَّاعةإن  بني يدي  -
 يظهر الزنا السَّاعةإن من أشراط  - قطم األرحام السَّاعةبني يدي  إن -
 أن تتخذ املساجد... السَّاعةإن من أمارات  - ألياما   السَّاعةإن بني يدي  -
 أن يرى امالل السَّاعةإن من أمارات  - امرج  السَّاعةأن بني يدي  -
 أن يظهر موت الفجية .. اعةالسَّ إن من أمارات  - ممسوع العني  الدَّجَّالإن  -
 إن من فتنته أن يقول لألعرايب  - إن رب م أنذركم ثالثا   -
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 .بادروا باألعمال ستا األرد - إن هذا األمر يف قري  -
  الدَّجَّالبادروا با عمال ستا  - إن ييجوج وميجوج -
 مغرهبا بادروا باالعمال ستا الوع الشمس من - إن يع  هذا   يدركه امرم  -
 بادروا  باألعمال فتًنا كقطم الليل  - إن ي ن هو فلس  صاحبه -
 .بدأ ا سالم غريبا  - إن ي ن هو فلن تستطيم قتله -
 حبيًعا السَّاعةبعث  أنا و  - إن م تقولون ال عدو -
 كهاتني  السَّاعةبعث  أنا و  - إن م ستيتون غًدا -
  السَّاعةنسم  بعث  يف - إ ا أجل م يف  أجل من خال -
 بينا أنا نالم إذا رأي  عمود ال تاب -  إن م حمشورون حفاة -
 بينا أنا نالم مث أاوف بالبي  - (أثر)إ ا   تقبل وق  الطلوع  -
 بينا الناس بقباء يف صالة الصبح - إ ا خيرج من غضبه -
 أيام امرج  السَّاعةبينا يدي  - إاا أمارة من امارات -
 تسلم اطاصة السَّاعةبينا يدي  - ستيه على الناسإاا  -
 مسحم السَّاعةبينا ييدي - إنه سي ون بينك -
 يظهر الربا السَّاعةبينا يدي  - إنه سي ون يف أميت  -
 .تبعث نار على أهل املشرا - إنه سي ون من بعدكم -
 ترتكون املدينة - إنه شاب قط  -
 حتشر بقيتهم النار - إنه   ي ن نب قبل  إال كان -
 حتشر الناس من املشرا - إنه لينزع عقول -
 ترج الدابة فتسم الناس - إنه ال يولد له -
  أالك وفينا الصاحلون -
  إت خبيت لك خبيًئا -
  إت مسع  عمر حيلف -
  إت قد خبيت لك -
  إت ألعر ف أمساءهم  -
  أال أنبئ م بيك  ال بالر -

  تنة هاهناأال إن الف
  أال إنه يف حبر الشام -
  اويات خرزات -
  إياكم والظن فإن الظن -
  أيت ن صاحبة اممل -
  (أثر)أين ترى أن أصل   -
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 رأس ال فر من هاهنا - ترج الدابة من أعظم املساجد -
 رأي  عيسى وموسى  - ترج الدابة ومعها عصا موسى -
 ي  ليلة أسرى يبرأ - السَّاعةتسيلوت عن  -
 ردوا على األعرايب - تعوذا باهلل من الفنت  -
 سبحان اهلل ما أنزل - تغزون جزيرة العرب -
 ستخرج نار من حبر حضر موت - والروم أ كثر الناس  السَّاعةتقوم  -
 ست ون هجرة بعد هجرة - تق ء األرد أفالذ كبدها -
 خري الناس قرت -  را مارا -
 مسعتم مبدينة - (أثر)بسواة التوبة م -
 كم  ل  به؟: سلها - مث ترجف املدينة -
 سييه على الناس سنوات - مث هتجاها -
 (أثر)سييه علي م زمان  - خروج اويات بعضها على إثر بعض -
 سيخرج قوم يف آخر الزمان - خلو بيننا وبني الذين سبوا منا  -
 إىل أن ت ونوا جنوداسيصري األمر  - (أثر) سس قد مضني -
 خري الناس قرت -
 دابة األرد  -

 سي ون بعدي خسف -

 جفال الشعر أعورالعني اليسرى الدَّجَّال -
 خيرج من أرد باملشرا الدَّجَّال -

 سي ون يف آخر أميت أناس  -

 سي ون يف آخر أميت رجال - الدُّخان -
 سي ون يف آخر الزمان خسف - حبعة الدُّنيا -
 سي ون يف آخر الزمان شراة - سبعة آالف سنة نياالدُّ  -
 سي ون يف آخر هذه األمة رجال  - ذلك حني تطلم الشمس من مغرهبا -

 ش ا بش  -
 صدا والذي نفس  بيده - الدَّجَّال ذكر رسول اهلل  -
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 كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي في م  - الفجر صلى بنا رسول اهلل  -
 كيف أنتم إذا نزل في م ابن مرمي  - لنارصنفان من أهل ا -
 كيف أنتم وقد خرج أهل دين م  - الوع الشمس من مغرهبا  -

 كيف بإحداكن  - ظاهرين على احلحم
 منه الدَّجَّالألنا أعلم مبا مم  - عجًبا ألمر املؤمن -
 ألبعثن إلي م رجال - علمها عند ريب  -
 ألخرجن اليهود - علي م بالشام -
 ألن أحلف عشر مرات - هذا بش ء  غريوا -
 لترتكن املدينة - فيخرج فيسري يف األرد -
 لتستحلن االفة من أميت اطمر  - فإذا رجل آدم  -
 لتظهرن الرتخ - فانطلقنا سراًعا -
 خطبة لقد خطبنا النب  - فإنه ج يل -
 جرلقد رأيتين يف احل - (أثر) السَّاعةفتح القسطنيطينية مم  قيام  -
 (أثر)لقي  ابن صياد يوًما  - فتنة الرجل من أهله   -
 لقي  ليلة أسري يب إبراهيم - فردوا احلديث إىل عيسى -
 (أثر)ملا كان اليوم الذي دخل فيه  - ففيما عهد إىل ريب -
   يرعهم إال وه  ترغو - فقدنا ابن صياد -
 لو تركته بني - فمن يومئذ إىل يوم القيامة -
 لو كان موسى حًيا - حيل ل افر يد ريح نفسه فال -
 لييتني على الناس زمان ال يباي املرء - يف  آخر الزمان يظهر ذو السويقتني -
 لييتني على الناس زمان يطوف الرجل - يف أميت كذابون  -
  فيبعث اهلل عيسى   -
  فيبقى فيها عجاجة -
  فيم ث يف األرد أربعني سنة -
  ألمة أو يف أميت  خسف يف هذه ا -
  يف هذه األمة خسف ومسحم -
  افتحوا الباب:  قال عيسى  -
  قد رأيته -
  قوموا إىل جنة -
  (أثر)كان رجل من األنصار إذا غار    -
  كيت أنظر إاليه أسود  -
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 انتفاخ األهلة السَّاعةمن اقرتاب  -  ليس   السنة بين ال  طروا -
 من حفظ عشر آيات -  جبنبات املدينةليسري الراك   -
 الدَّجَّالمن مسم ب -  ليشربن ناس من أميت اطمر -
 (أثر)من علم فليقل  -  لي ونن من أميت أقوام يستحلون احلر -
 من قلة الرجال -  ليلزم كل إنسان مصاله  -
 من كان يؤمن باهلل واليوم اوخر فال يؤذي  -  ليلة أسري يب  -
 من كان يؤمن باهلل واليوم اوخر فليحسن -  (أثر)أن ال أكون أعلم  ما أب   -
 منا الذي يصل  عيسى -   ما أعماركم يف أعمار من مضى  -
 منهن ثالث -  ما بني خلحم آدم -
 املهدي من عرته -  ما تذاكرون -
 املهدي منا أهل البي  -  ما ترى؟ -
 املهدي مين -  ما زال ج يل يوصيين -
 نضر اهلل امرءًا -  ما شبه على غاير هذه املرة  -
 نعم؛ أنا دعوة أيب -  ما املسؤول عنها بيعلم من السالل -
 (وحنا بيده)ها هنا  -  (أثر)ما نفضنا أيدينا من دفنه  -
 ها هنا حتشرون -   (أثر)ما    الليلة  -
 هل ترون ما أرى  -  (أثر)ما يب يك  -
   ما يضرخ منه  -
   (يس)مثل عروة مثل صاح   -
   املدينة كال ري -
   من أدركه من م  -
   أن تظهر ثياب  السَّاعةمن أشراط  -
   أن تقاتلوا قوًماذ السَّاعةمن أشراط  -
   أن يتباهى الناس السَّاعةمن اشراط  -
   أن يرفم العلم السَّاعةمن أشراط  -
   أن يظهر الشح السَّاعةمن أشراط  -
   أن يعلو التحوت السَّاعةمن اشراط  -
   أن يغل  السَّاعةمن أشراط  -
   أن يقل العلم السَّاعةمن اشراط  -
   الفح  السَّاعةمن أشراط  -
   ويشرب ا طمر..  السَّاعةمن أشراط  -
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 والدابة -  هو أهون على اهلل  -
 ورجل من قحطان -  (أثر)هو خروج عيسى  -
 وسيخ خ عن أشرااها -  هو عقيم -
 (أثر)وقم القول ي ون  -  هو كافر  -
 ول ن سيحدثك عن أشرااها إذا تطاول -  وآخر ذلك نار -
 وإذا كان ...ول ن سيحدثك عن أشرااها  -  وآخر من حيشر -
 ونزول عيسى ابن مري -  وأعوذ بك -
 وال مهدي إال عيسى  -  والذي نفس  بيده ليهلن ابن مرمي -
 ويبقى شرار الناس -  والذي نفس  بيده ليوش ن -
 وخيرجون على الناس -  والذي نفس  بيده ما جاءت يف صورة -
 ويذه  الرجال -  الدُّنياوالذي نفس  بيده ال تذه   -
نياوالذي نفس  بيده ال تذه   -  ويرى امل يتبعه -  حىت  ر  الدُّ
 ال إله إال اهلل, ويل للعرب -  والذي نفس  بيده ال تفي هذه األمة -
 ال تدخلوا امنة حىت -  واهلل إنين ألعلم الناس - 
 ال تذه  أو ال تنقض  -  واهلل لينزلن ابن مرمي  -
 ال تذه  األيام واللياي حىت  -  الدَّجَّالواهلل ما أشك أن املسيح   -
 حىت الدُّنياال تذه   -  واهلل ما الفقر أخشى علي م -
 ال تزال االفة   -  اهلل ما كن  فيك أشد بصريةو  -
 حىت تيخذ السَّاعةال تقو  -  وأما مسيح الضاللة  -
   وأنا العاق  -
   وأنا يف آخرها ألًفا -
   وأن ترى احلفاة -
   وإن بني عينيه -
   وإن من فتنته -
   وإنه م يل -
   حىت السَّاعةوإنه واهلل ال تقوم  -
   حيصر املؤمننيوأنه  -
   وإنه   ث يف األرد  -
   وإت قد أعطي  مفاتيح -
   موتان السَّاعةوبني يدي  -
   وهدون من خري الناس -
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 ال مهدي إال عيسى  -   حىت ترج السَّاعةال تقوم  -
 ال نب بعدي -  حىت تضطرب السَّاعةال تقوم  -
 خل امنة قاامال يد -  حىت تطلم السَّاعةال تقوم  -
 ال يدخل املدينة -  حىت تظهر السَّاعةال تقوم  -
 ال يذه  الليل والنهار حىت تعبد  -  حىت تعود  السَّاعةال تقوم  -
 (أثر)ال يزال الناس خبري  -  حىت تقاتلوا خوزًا السَّاعةال تقوم  -
 (أثر)ال يزال الناس خمتلفة  -  حىت تقاتلوا قوًما السَّاعةال تقوم  -
 ال يزداد األمر -  حىت تقتتل فئتان السَّاعةال تقوم  - 
 ال يعمر بعده أبًدا -  حىت ت ثر  السَّاعةال تقوم  -
 ال   ث يف ق ه -  ال تقوم ا لساعة حىت ت ون  - 
 إذا رأي  اطالفة! با ابن حوالة -  حىت تلححم السَّاعةال تقوم  -
 يي  ا هلل واملؤمنون -  سماء حىت  طر ا ل السَّاعةال تقوم  -
 يي  على الناس زمان يتمنون -  حىت ال يقال السَّاعةال تقوم  - 
 ييه على الناس زمان يدعو الرجل -  حىت ييخذ  السَّاعةال تقوم  -
 ييه على الناس زمان يغربلون -  حىت يبعث  السَّاعةال تقوم  -
 وج وميجوجييج  -  حىت يتباهى السَّاعةال تقوم  -
 ومن أصحاب الشاء! يا رسول اهلل  -  حىت يتطاول ....السَّاعةال تقوم  -
  يتقارب....حىت  السَّاعةال تقوم  -
  حىت حيسر   السَّاعةال تقوم  -
  حىت خيرج السَّاعةال تقوم  -
  حىت خيسف السَّاعةال تقوم  -
  حىت يسري السَّاعةال تقوم  -
  حىت يظهر  السَّاعةال تقوم  -
  حىت يقاتل املسلمون السَّاعةال تقوم  -
  حىت ي ثر في م السَّاعةال تقوم  -
  حىت ي ثر السَّاعةال تقوم  -
  حىت ي ون السَّاعةال تقوم  -
  حىت  ر السَّاعةال تقوم  -
  حىت  طر السَّاعةال تقوم  -
  حىت ينزل السَّاعةال تقوم  - 
  ال تنقطم امجرة -



 

 

 191 اعة أشراط الس  

 
 ينزل عيسى ابن مرمي فيقتل -  تقدم ! يا روا اهلل  -
 ينزل عيسى ابن مرمي فيقول -  هل رأي  ! يا عدي -
 ينزل في م ابن مرمي ح ًما عداًل  -  أتدري! يا عمر  - 
 ينشي ن ء -  يبايم لرجل -
 يواائ امسه -  يبقى الناس بعد الوع الشمس -
 ثر يوشك أن ي  -  الدَّجَّاليتبم  -
 يوشك أن  أل اهلل عز وجل -  يتبعه أقوام -
 يوشك الفرات -  يتقارب الزمان ويقبض  -
 يوشك يا معاذ -  يتقون بوجوههم -
   حيشر الناس  -
   حيفرونه كل يوم -
   خيرب ال عبة -
   يف أميت الدَّجَّالخيرج   -
   فيبعث اهلل  الدَّجَّالخيرج  -
    خفقةيف الدَّجَّالخيرج  -
   من يهودية الدَّجَّالخيرج  -
   خيرج يف آخر أميت  -
   خيرج يف هذه األمة -
   يدرس ا سالم   -
   يقاتل م قوم  -
   يقتل ابن مرمي -
   يقتتل عند كنزكم -
   يقول اهلل تعاىل -
   ي ون علي م أمراء -
   ي ون يف آخر أميت -
    ي ون يف آخر الزمان أقوام -
   ي ون يف آخر الزمان دجالون -
   ي ون يف آخر هذه األمة -
   ي ون قوم خيضبون -
   ينام الرجل النومة  -
   يف هذه  الدَّجَّالينزل  - 
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 فهرس األعالم المترجم لهم
 مرتبة على احلروف امجالية

 الصفحة االسم
  .أ د بن احلسني البيهق  -
  أ د بن أيب خيثمة -
  أ د بن عبد اهلل أبو نعيم األصبهات -
  أ د بن عمر القراب, أبو العباس -
  أ د بن حممد الطحاوي -
  أ د بن حممد اميثم , ابن حجر امل   -
  أ د بن أوس الداري -
   يم بن أس الداري -
  ثور بن زيد الديل  -
  احلسن بن حممد الطيب -
  احلسن بن موس األشب   -
  احلسني بن احلسن احلليم  -
   ود بن عبد اهلل التويري -
  رفيم بن مهران الرياح , أبو العالية  -
  زيد بن وه  امهين -
  سعيد بن إياس امريري -
  سفيان بن عيينة -
  صلة بن زفر العبس   -
  ااووس بن كيسان  اليمات -
  عامر بن شراحيل الشعب -
  خالد بن الوليد عبد الر ن بن -
  عبد الر ن بن خلدون -
  عبد الر ن بن عل  بن اموزي -
  عبد الرحيم العراق  -
  عبد العزي بن قطن -
  عبد اللطيف بن املنري, زين الدين -
  عبد بن خباب -
  عبد اهلل بن الضحاخ, ذو القرنني -
  عبد اهلل بن أيب ملي ة -
  عبد اهلل الغماري  -
  بيدة السلماتع -
  عثمان بن الصالا -
  عروة بن مسعود -
  عل  بن أ د بن حزم -
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 يزيد أبو عبد اهلل أيب العالء علي بن إسماعيل أبو الحسن األشعري

  عل  بن خلف بن بطال -
  عل  بن سلطان امروي القاري -
  عل  املتق  امندي  -
  عمر بن أ د بن شاهني -
  يان, أبو األعور السلم عمر بن سف -
  عمر بن أيب مسلمة -
  عمري بن احلمام -
  قرفة بن هبيس العدوي  -
  كع  بن مانم, كع  األحبار   -
  مالك بن احلارث, األ شرت النخع  -
  جمالد بن سعيد  -
  جماهد بن ج  -
  حممد بن أ د القراب -
  حممد بن أ د السفاريين -
  اعيل الصنعات حممد بن إمس -
  حممد أنور شاه ال شمريي -
  حممد جعفر ال تات -
  يزيد بن عبد اهلل, أبو العالء -
  حممد بن احلسن العس ري -
  حممد بن احلسني اوبري -
  حممد صديحم القنوج  -
  حممد بن أيب ذل  القرش  -
  حممد بن عبد الرسول ال ز   -
  ناويحممد بن عبد الريوف امل -
  حممد بن عبد اهلل, أبو ب ر بن العريب -
  حممد بن ع  الوهاب, أبو عل  امبال  -
  حممد بن املن در -
  مرع  بن يوسف احلنبلب -
  املنذر بن مالك, أبو نضرة -
  نافم, موىل بن عمر  -
  نعيم بن  اد -
  هارون بن حممد, الواثحم  -
  هاشم بن عتبة املرقال -
  رم بن عمرو بن جرير البحل ه -
  الوليد بن مسلم -
  حيي  بن أيب ب ري -
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 فهرس المصادر والمراجع

 مرتبة على احلروف ا مجالية
 "القرآن ال رمي." 
 "عبـــــد القـــــادر : , أليب احلســـــن األشـــــعري, حتقيـــــحم"ا بانـــــة عـــــن أصـــــول الديانـــــة

. , بتحقيحم دايضً وا بانة أ. هـ4144األرنايوط, نشر دال البيان, دمشحم, سنة 
 .هـ4960فوقية حسني حممود, ابعة دار األنصار, القاهرة, الطبعة األوىل, 

 " للشيحم حممود بن "السَّاعةإحتاف امماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط ,
 .هـ4961عبد اهلل التويري, ابم مطابم الرياد, الطبعة األوىل, 

 "للشــيحم عبــد العلــيم " مــرا والتعــديلاألحاديــث الــواردة يف املهــدي يف ميــزان ا ,
ــــاب . عبــــد العظــــيم, رســــالة ماجســــتري بإشــــراف د ــــو شــــهبة, فــــرع ال ت حممــــد أب
 .هـ4963 – 4960والسنة, كلية الشريعة, جامعة أم القرى, سنة 

 "ـــان/ أديـــان امنـــد ال ـــ ى , للـــدكتور أ ـــد شـــلب, الناشـــر م تبـــة "مقارنـــة األدي
 .م4603لسادسة, سنة النهضة املصرية, القاهرة, الطبعة ا

 " ـــاعةا ذاعــة ملـــا كـــان ومــا ي ـــون بـــني يــدي , للســـيد حممــد صـــديحم حســـن "السَّ
 .هـ4966القنوج  البخاري, ابم دار ال ت  العلمية, بريوت, سنة 

 "اليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد ال , "االستيعاب يف معرفة األصحاب ,
 .اهرةعل  حممد البجاوي, مطبعة اضة مصر, الق: حتقيحم

 "للشيحم حممود شلتوت, ابم دار الشروا, بريوت"ا سالم عقيدة وشريعة ,. 
 " ــاعةا شــاعة ألشــراط , للشــرف حممــد بــن رســول احلســيين ال ز ــ , ابــم "السَّ

 .دار ال ت  العلمية, بريوت
 " ـــاعةأشـــراط , للشـــيحم حممـــد ســـالمة جـــ , ابـــم شـــركة الشـــعاع, "وأســـرارها السَّ

 .هـ4144نة ال وي , الطبعة األوىل, س
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 "للحـــافظ أ ـــد بـــن علـــ  بـــن حجـــر العســـقالت, "ا صـــابة يف  ييـــز الصـــحابة ,
مطبعـــــة الســــــعادة, مصـــــر, الناشــــــر دار صـــــادر, بــــــريوت, الطبعـــــة األوىل, ســــــنة 

 .هـ4913
 "سؤال وجـواب يف العقيـدة ا سـالمية 144: , املسمى"أعالم السنة املنشورة" ,

للطباعــة ا ســالمية, مصــر,  للشــيحم حــافظ بــن أ ــد ح مــ , ابــم دار النصــر
 .دار االعتصام ودار ا صالا: الناشر

 "طــــري الــــدين الزركلــــ , ابــــم دار العلــــم للماليــــني, "قــــاموس تــــراجم/ األعــــالم ,
 .م4606بريوت, الطبعة الرابعة, 

 "أليب عبـــد اهلل حممــد بــن خليفـــة "إكمــال إكمــال املعلــم شـــرا صــحيح مســلم ,
 .ة, بريوتاأليب املال   ابم دار ال ت  العلمي

 "أليب سـعيد ناصـر الـدين عبـد "تفسـري البيضـاوي/ أنوار التنزيل وأسرار التيويـل ,
 .اهلل بن عمر البيضاوي, ابم مؤسسة شعبان, بريوت

 "حممــد نعــيم ياســني, ابــم حبعيــة عمــال . , د"أركانــه, حقيقتــه, نواقضــه/ ا  ــان
 .هـ4963املطابم التعاونية, عمان, الطبعة األوىل, 

 " أل د عز الدين البيانوت, ابم م تبة "باليوم اوخر وبالقضاء والقدرا  ان ,
 .هـ491امدى, حل , الطبعة األوىل, 

 "للشـيحم أ ـد "الباعث احلثيث شرا اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثـري ,
 .حممد شاكر, ابم دار ال ت  العلمية, بريوت

 "م تبــة املعــارف, بـــريوت,  , للحــافظ إمساعيـــل بــن كثــري, ابـــم"البدايــة والنهايــة
 .م4601الطبعة الثانية, سنة 

 "لإلمـــام أيب جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر الطـــ ي, ابعـــة دار "تـــاريحم األمـــم وامللـــوخ ,
 .هـ4966الف ر, بريوت, التصوير عن املطبعة احلسينية املصرية, سنة 

 "للشيحم حبال الدين القامس  الدمشق , ابـم مؤسسـة "تاريحم امهمية واملعتزلة ,
 .هـ4966سالة, بريوت, الطبعة األوىل, الر 

 "أليب القاسـم "تبيني كذب املفرتي فيما نس  إىل ا مام أيب احلسن األشـعري ,
علـــى بــــن احلســـن بــــن هبــــة اهلل العســـ ري, دار ال تــــاب العـــريب, بــــريوت, ســــنة 

 .هـ4966
 "ــــن أ ــــد "هريــــد أمســــاء الصــــحابة ــــد اهلل حممــــد ب ــــدين أيب عب , لإلمــــام مشــــس ال

 .املعرفة, بريوت الذهب, دار
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 "أيب العـــــــال حممـــــــد عبـــــــد الـــــــر ن "شـــــــرا جـــــــامم الرتمـــــــذي/ حتفـــــــة األحـــــــوذي ,
املبــاركفوري, تصــحيح عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف, دار الف ــر, الطبعــة الثالثــة, 

 .هـ4966
 "مـالل الـدين عبـد الـر ن السـيوا , "تدري  الراوي يف شرا تقري  النـواوي ,

 .ر الف ر ومطبعة السعادة, مصرعبد الوهاب عبد اللطيف, دا: حتقيحم
 "لإلمـــام مشـــس الـــدين, حممـــد بـــن أ ـــد بـــن عثمـــان الـــذهب, "تـــذكرة احلفـــاظ  ,

 .تصحيح عبد الر ن بن حيي  املعلم , دار إحياء الرتاث العريب
 "للحـــافظ مشـــس الـــدين أيب عبـــد اهلل "التـــذكرة يف أحـــوال املـــوتى وأمـــور اوخـــرة ,

 .لفية, املدينة املنورةحممد بن أ د القراب, امل تبة الس
 "حملمــد اــاهر بــن "يف ذيلهــا قــانون املو ــوعات والضــعفاء/ تــذكرة املو ــوعات ,

علــــــ  امنــــــدي الفتــــــين, دار إحيــــــاء الــــــرتاث العــــــريب, بــــــريوت, الطبعــــــة الثانيــــــة, 
 .هـ4966

 "رتبه األستاذ الطاهر أ د الـزواي, دار "ترتي  القاموس احملي  للفريوز آبادي ,
 .هـ4966ال ت  العلمية, 

 " للحـافظ عبـد العظـيم بـن عبـد القـوي املنـذري, تصـحيح"الرتغي  والرتهيـ , :
مصــــطفى حممـــــد عمـــــارة, دار إحيــــاء الـــــرتاث العـــــريب, بــــريوت, الطبعـــــة الثالثـــــة, 

 .هـ4933
 "ــــواتر يف نــــزول املســــيح ــــور شــــاه ال شــــمريي "التصــــريح مبــــا ت , للشــــيحم حممــــد أن

الشـيحم عبـد الفتـاا : حم وتعليـحمامندي, ترتي  تلميـذه الشـيحم حممـد شـفيم, حتقيـ
أبـــــو غـــــدة, مطبعــــــة األصـــــيل, حلـــــ , نشــــــر م تـــــ  املطبوعـــــات ا ســــــالمية, 

 .هـ4931
 "الســيد : , أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة, حتقيــحم"تفســريغري  القــرآن

 .هـ4963أ د صقر, دار ال ت  العلمية, بريوت, 
 "شــيد ر ــا, دار املعرفــة, , للشــيحم حممــد ر "تفســري املنــار/ تفســري القــرآن احل ــيم

 .بريوت, الطبعة الثانية, باألوفس 
 " للحـــافظ أيب الفـــداء إمساعيـــل بـــن  "تفســـري ابـــن كثـــري/ تفســـري القـــرآن العظـــيم ,

حممد إبراهيم البنا وعبد العزيز غنيم وحممد أ د عاشـور, دار . د: كثري, حتقيحم
 .الشع , القاهرة

 " عبـد : ر العسقالت, حتقيـحم, للحافظ أ د بن ع ي بن حج"تقري  التهذي
 .هـ4961الوهاب عبد اللطيف, دار املعرفة, بريوت, الطبعة الثانية, 
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 "للشــيحم " ييــز الطيــ  مــن اطبيــث فيمــا يــدور علــى ألســنة النــاس مــن احلــديث ,
 .عبد الر ن بن عل  الشيبات, دار ال تاب العريب, بريوت

 " للشيحم أيب احلسن علـى " وعةتنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املو ,
عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف وعبـد اهلل حممـد : بن حممد بن عراا ال نات, حتقيـحم

 .هـ4966الصديحم, دار ال ت  العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, سنة 
 " للحـــافظ أ ـــد بـــن علـــ  بـــن حجـــر العســـقالت , مطبعـــة "هتـــذي  التهـــذي ,

در آبـــــاد, الـــــدكن, الطبعـــــة األوىل جملـــــس دالـــــرة املعـــــارف النظاميـــــة, امنـــــد, حيـــــ
 .هـ4911

 "للحافظ ابن القيم حممد بن أيب ب ر الدمشـق , ابـم "هتذي  سنن أيب داود ,
أ ـد حممـد شـاكر وحممـد حامـد : للمنـذري, حتقيـحم" خمتصر سنن أيب داود"مم 

 .هـ4144الفق , دار املعرفة, بريوت, 
 "مـــم العلمـــ  العـــريب , لعبـــد الســـالم هـــارون, ابـــم اجمل"هتـــذي  ســـرية ابـــن هشـــام

 .ا سالم , منشورات حممد الداية, بريوت
 "للحــافظ حبــال الــدين أيب احلجــاج يوســف "هتــذي  ال مــال يف أمســاء الرجــال ,

املزي, تقدمي عبد العزيز رباا وأ د يوسـف دقـاا, نسـخة مصـورة عـن النسـخة 
اططيــــة بــــدار ال تــــ  املصــــرية, الناشــــر دار املــــيمون للــــرتاث, دمشــــحم وبــــريوت, 

 .هـ4141الطبعة األوىل, 
 "حممـــود الطحـــان, دار القـــرآن ال ـــرمي, بـــريوت, . , د"تيســـري مصـــطلح احلـــديث

 .هـ4966الطبعة الثانية, 
 "جملـــد الـــدين أيب الســـعادات املبـــارخ بـــن "جـــامم األصـــول يف أحاديـــث الرســـول ,

 .عبد القادر األرنايوط, مطبعة املالا وم تبة البيان: حممد بن األثري, حتقيحم
 "لإلمام أيب جعفر حممد بن "تفسري الط ي/م البيان عن تيويل آي القرآنجام ,

 .هـ4933جرير الط ي, مطبعة مصطفى البايب احللب, مصر, الطبعة الثالثة, 
 "حممـــود حممـــد شـــاكر وتـــريه أ ـــد : , حتقيـــحم"جـــامم البيـــان عـــن تيويـــل القـــرآن

 .شاكر, دار املعارف, مصر
 "لإلمـــام أيب عيســــى الرتمــــذي, "حــــوذيمـــم شــــرحه حتفـــة األ/ جـــامم الرتمــــذي ,

 .هـ4966تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الف ر, الطبعة الثالثة, 
 "هبامشــه كنــوز احلقــالحم للمنـــاوي/ امــامم الصــغري يف أحاديــث البشــري النـــذير" ,

 .للحافظ جالل الدين عبد الر ن السيوا , دار ال ت  العلمية, بريوت



 

 

 199 اعة أشراط الس  

 "أليب عبـــــد اهلل حممـــــد بـــــن أ ـــــد "فســـــري القـــــرابت/ امـــــامم ألح ـــــام القـــــرآن ,
 .القراب, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت

 "للحــافظ جــالل الــدين عبــد الــر ن الســيوا , دار ال تــ  "احلــاوي للفتــاوي ,
 .هـ4961العلمية, بريوت, الطبعة الثانية, 

 "ــــة احلاجــــة ــــات, امل تــــ  ا ســــالم , "خطب , للشــــيحم حممــــد ناصــــر الــــدين األلب
 .هـ4960وت, الطبعة الثالثة, بري 

 "للعالمة صف  الدين أ د "خالصة تذهي  هتذي  ال مال يف أمساء الرجال ,
بــن عبــد اهلل اطزرجــ , تقــدمي الشــيحم عبــد الفتــاا أبــو غــدة, م تــ  املطبوعــات 

 .هـ4964ا سالمية, حل , الطبعة الثانية, 
 "ا ســـــالم ,  يوســـــف القر ـــــاوي, امل تـــــ . , د"احلـــــالل واحلـــــرام يف ا ســـــالم

 .هـ4963بريوت, الطبعة الثانية عشرة, 
 "حملمد فريـد وجـدي, مطـابم دالـرة معـارف القـرن "دالرة معارف القرن العشرين ,

 .هـ4919العشرين, الطبعة الثانية, 
 "جمموعة رسـالل لألسـاتذة حمـ  الـدين اططيـ  "دراسات عن البهالية والبابية ,

فا ل, امل ت  ا سالم , بريوت, وعل  عل  منصور وحممد كردعل  وحممد ال
 .هـ4960’ الطبعة الثانية,

 " للشـيحم عبـد احملسـن "رواية ودرايـة( مسم مقاليت انضر اهلل امرءً )دراسة حديث ,
 .هـ4144بن  ه العباد, مطابم الرشيد باملدينة املنورة, الطبعة األوىل, 

 "بــن , للشـيحم عبــد العزيــز بــن خلــف "دليـل املســتفيد عــن كــل مســتحدث جديــد
 .هـ4939عبد اهلل آل خلف, املطبعة العصرية, دمشحم,ـ 

 "للحـــافظ أيب نعــيم أ ـــد بــن عبـــد اهلل "تـــاريحم أصــبهان/ ذكــر أخبـــار أصــبهان ,
 .م4691األصبهات, مطبعة بريل, ليدن, 

 "للشــيحم عبــد "الــرد علــى مــن كــذب باألحاديــث الصــحيحة الــواردة يف املهــدي ,
 .هـ4141املدينة املنورة, الطبعة األوىل, احملسن بن  د العباد, مطابم الرشيد, 

 "وشـرا أ ـد حممـد : , لإلمام املطلب حممد بن إدريس الشافع , حتقيـحم"الرسالة
شاكر, مطابم املختـار ا سـالم , دار السـالم, الناشـر م تبـة الـرتاث, القـاهرة, 

 .هـ4966الطبعة الثانية, 



 

 

 111 اعة أشراط الس  

 "مـد رشـيد ر ـا, ابـم , للشيحم حممد عبـده, تصـحيح وتعليـحم حم"رسالة التوحيد
 .هـ4991دار املنار, مصر, الطبعة احلادية عشرة, سنة 

 "حبيـــ  الـــر ن األعظمـــ , دار : , لإلمـــام عبـــد اهلل بـــن املبـــارخ, حتقيـــحم"الزهـــد
 .ال ت  العلمية, بريوت

 "للشــيحم حممــد ناصــر الــدين األلبــات, امل تــ  "سلســلة األحاديــث الصــحيحة ,
 .هـ4966الثانية, بريوت , الطبعة  –ا سالم , دمشحم 

 "للشــيحم حممــد ناصــر الــدين األلبــات, "سلســلة األحاديــث الضــعيفة واملو ــوعة ,
هـــ للمجلــد األوىل, والطبعــة 4966امل تــ  ا ســالم , بــريوت, الطبعــة األوىل 

 .هـ للمجلد الثات4963الرابعة 
 "لإلمــام أيب عبــد حممــد بــن يزيــد القــزويين, حققــه حممــد فــؤاد "ســنن ابــن ماجــه ,

 .الباق , دار الرتاث العريبعبد 
 "لإلمـام أيب داود سـليمان بـن االشـعث "مم شرحه عون املعبود/سنن أيب داود ,

امل تبـــة : عبــد الــر ن حممــد عثمــان, دار الف ــر, الناشــر: السجســتات,  حتقيــحم
 .هـ4966السلفية, الطبعة الثالثة, 

 " ن بن شـعي  , لإلمام أيب عبد الر "مم شرا احلافظ السيوا / سنن النسال
 .هـ4913النسال , املطبعة املصرية باألزهر, الطبعة األوىل, 

 " مصــــــطفى الســــــباع , امل تــــــ  . د" الســــــنة وم انتهــــــا يف التشــــــريم ا ســــــالم
 .هـ4969ا سالم , بريوت, الطبعة الثانية, 

 "لإلمـــام مشــــس الـــدين حممــــد بـــن أ ــــد الـــذهب, حتقيــــحم"ســـري أعـــالم النــــبالء , :
 .هـ4141ة الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية, شعي  األرنايوط, مؤسس

 " للعالمـــة أيب الفـــالا عبـــد احلـــ  بـــن "شـــذرات الـــذه  يف أخبـــار مـــن ذهـــ ,
 .العماد احلنبل , منشورات دار اوفاا امديدة, بريوت

 "شــعي  : , لإلمــام أيب حممــد احلســني بــن مســعود البغــوي, حتقيــحم"شــرا الســنة
ا ســالم , بــريوت, الطبعــة األوىل,  األرنــايوط وحممــد زهــري الشــاوي , امل تــ 

 .هـ4964
 "للعالمـة علـى بـن علـ  بـن أيب العـز احلنفـ , حققهـا "شرا العقيـدة الطحاويـة ,

حباعة مـن العلمـاء وخـرج أحاديثهـا الشـيحم حممـد ناصـر الـدين األلبـات, امل تـ  
 .هـ4964ا سالم , بريوت, الطبعة الرابعة, 



 

 

 110 اعة أشراط الس  

 "للعالمة حممد بن أ د بن عبد "لتحريراملسمى خمتصر ا/ شرا ال وك  املنري ,
نزيــه  ــاد, دار الف ــر, . حممــد الزميلــ  ود. د: العزيــز الفتــوح  احلنبلــ , حتقيــحم

 .هـ, من منشورات مرخ البحث العلم  جبامعة أم القرى4144دمشحم 
 "للحافظ أ د بن حجر العسقالت, "شرا خنبة الف ر يف مصطلح أهل األثر ,

ه عليه الشيحم حممد غياث الصبام, منشورات م تبة حممد عود وعل. راجعه د
 .الغزاي, دمشحم

 "لإلمام حمي  الدين حيي  بن شرف النووي, ابم "شرا النووي لصحيح مسلم ,
 .دار الف ر, بريوت

 "للقا ـــــ  عيـــــاد بـــــن موســـــى اليحصـــــب "الشـــــفا بتعريـــــف أحـــــوال املصـــــطفى ,
امــة للنشــر والتوزيــم, األندلســ , حتقيــحم أمــني قــرة علــى وزماللــه, ابــم الوكالــة الع

 .مؤسسة علوم  القرآن وم تبة دمشحم
 حـافظ حممـد امعـ ي, رسـالة دكتـوراه . الشيحم حممـد عبـده وآرايه يف العقيـدة, د

ســليمان دنيــا, مقدمـة مــن فــرع ا لعقيـدة, كليــة الشــريعة والدراســات . بإشـراف د
 .هـ4141ا سالمية, جامعة أم القرى, سنة 

 "د: أيب ب ـر حممـد بـن إسـحاا بـن خز ـة, حتقيـحم, لإلمام "صحيح ابن خز ة .
 .هـ4964حممد مصطفى األعظم , امل ت  ا سالم , الطبعة األوىل, 

 "لإلمـــــام حممـــــد بـــــن إمساعيـــــل "مـــــم شـــــرحه فـــــتح البـــــاري/ صـــــحيح  البخـــــاري ,
البخاري, حتقيحم الشيحم عبد العزيز بن باز وترقيم حممد فؤاد عبد الباق  وإخراج 

 .ر رلاسة إدارات البحوث العلمية بالريادحم  الدين اططي , نش
 "الشــيحم حممــد ناصــر الــدين األلبــات, : , حتقيــحم"صــحيح امــامم الصــغري وزيادتــه

 .هـ4933امل ت  ا سالم , الطبعة األوىل, 
 "لإلمــــام مســــلم بــــن احلجــــاج القشــــريي, دار "صــــحيح مســــلم, بشــــرا النــــووي ,

 .هـ4963الف ر, بريوت, الطبعة الثالثة, 
 " للشـــيحم عبـــد الـــر ن حبن ـــة امليـــدات, دار "املالحـــدة حـــىت العظـــمصـــراع مـــم ,

 .هـ4961القلم, دمشحم وبريوت, الطبعة األوىل, 
 "لألســتاذ أ ــد أمــني, دار ال تــاب العــريب, بــريوت, الطبعــة " ــحى ا ســالم ,

 .العاشرة
 "حتقيـــحم الشـــيحم حممـــد ناصـــر "الفـــتح ال بـــري/  ـــعيف امـــامم الصـــغري وزيادتـــه ,

 .هـ4966, امل ت  ا سالم , بريوت, الطبعة الثانية, الدين األلبات



 

 

 111 اعة أشراط الس  

 "للقا ـــــ  أيب احلســـــني حممـــــد بـــــن أيب يعلـــــى, دار املعرفـــــة, "ابقـــــات احلنابلـــــة ,
 .بريوت

 "للشيحم عبد اجمليد الزندات, امل ت  ا سالم , دمشحم, الطبعـة "اريحم ا  ان ,
 .هـ4963الثانية, 

 " للمؤرخ عبد الـر ن بـن "حم ابن خلدونمقدمة تاري/ الع  وديوان املبتدأ واط ,
 .م4690خلدون املغريب, دار ال تاب اللبنات, بريوت 

 "هـ4963, للشيحم سيد سابحم, دار الف ر, بريوت, "العقالد ا سالمية. 
 "للشـــيحم يوســـف بـــن حيـــىي تـــ  علـــ  املقدســـ  "عقـــد الـــدرر يف أخبـــار املنتظـــر ,

م تبة عـا  الف ـر, القـاهرة,  عبد الفتاا حممد احللو, ابم. د. السلم , حتقيحم
 .هـ4966الطبعة األوىل, 

 "كمــــال حممــــد عيســــى, دار الشــــروا, . , د"العقيــــدة ا ســــالمية ســــفينة النجــــاة
 .هـ4144جدة, الطبعة األوىل, 

 "للشـيحم عبــد الـر ن حبن ـة امليـدات, دار القلــم, "العقيـدة ا سـالمية وأسسـها ,
 .هـ4966بريوت, الطبعة الثانية, 

 "ل ا ســـالم يف نـــزول عيســـى عقيـــدة أهـــ " للشـــيحم أيب الفضـــل عبـــد اهلل ,
 .حممد الصديحم الغماري, مطبعة املختار, الناشر م تبة القاهرة

 "للشـــيحم عبـــد احملســـن بـــن  ـــد "عقيـــدة أهـــل الســـنة واألثـــر يف املهـــدي املنتظـــر ,
 .هـ4141العباد, مطابم الرشيد, املدينة املنورة, الطبعة األوىل, 

 " للشيحم حممد الفا ل الشريف التقاوي, دار "األول يف ا سالمالعقيدة الركن ,
 .العلوم للطباعة, القاهرة

 "للشــيحم صــاحل بــن إبــراهيم "العقيــدة املســلمني والــرد علــى امللحــدين واملبتــدعني ,
 .هـ4144البليه , املطابم األهلية لألوفس , الرياد, الطبعة األوىل, سنة 

 "ر امزالــــري, مطبعــــة النهضــــة امديــــدة, , للشــــيحم أيب ب ــــر جــــاب"عقيــــدة املــــؤمن
 .هـ4960الناشر م تبة ال ليات األزهرية, الطبعة األوىل, 

 "لإلمام أيب الفرج عبد الرحم بن على بن "العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ,
األســـتاذ رشـــاد احلـــحم األثـــري, الناشـــر إدارة ترحبـــان الســـنة, ال : امـــوزي, حتقيـــحم

 .هور
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 "اختيــــار وحتقيــــحم الشـــيحم أ ــــد حممــــد "ن احلــــافظ ابــــن كثـــريعمـــدة التفســــري عـــ ,
 .هـ4900 -4909شاكر, دار املعارف, مصر, سنة 

 "للعالمة بدر الدين أيب حممد حممود بن "عمدة القاري شرا صحيح البخاري ,
 .هـ4966أ د العيين, دار الف ر, 

 "حمـــ  : , للعالمـــة أيب ب ـــر بـــن العـــريب املـــال  , حتقيـــحم"العواصـــم مـــن القواصـــم
 .هـ4930الدين اططي , املطبعة السلفية, القاهرة, الطبعة الثالثة, 

 "للعالمــــة أيب الطيــــ  حممــــد مشــــس احلــــحم "عــــون املعبــــود شــــرا ســــنن أيب داود ,
عبـــد الـــر ن حممـــد عثمـــان, الناشـــر امل تبـــة الســـلفية, : العظـــيم آبـــادي, حتقيـــحم

 .هـ4966الطبعة الثالثة, 
 "للشــيحم "يــة يف الفــنت واملالحــم البــن كثــريخمتصــر النها/ عالمــات يــوم القيامــة ,

 .عبد اللطيف عاشور, ابم م تبة القرآن, الطبعة األوىل
 "للشــــيحم حممــــد ناصــــر الــــدين "غايـــة املــــرام يف تــــريه أحاديــــث احلــــالل واحلـــرام ,

 .هـ4144األلبان, امل ت  ا سالم , بريوت, الطبعة األوىل, 
 "ــــاوى القــــاهرة, الطبعــــة الثامنــــة, , للشــــيحم حممــــود شــــلتوت, دار الشــــروا, "الفت

 .هـ4961
 "ترتيـ  تلميـذه الشـيحم عـالء "املسـالل املنثـورة: , املسـمى"فتاوى ا مام النووي ,

 هـ4141الدين بن العطار, دار ال ت  العملية, بريوت, الطبعة األوىل, 
 " للحـــافظ أ ـــد بـــن علـــ  بـــن حجـــر "شـــرا صـــحيح البخـــاري/ فـــتح البـــاري ,

بــد العزيــز بــن بــاز, نشــر إدارات البحــوث العلميــة الشــيحم ع: العســقالت, حتقيــحم
 .وا فتاء, الرياد

 "للشيحم أ ـد عبـد "الفتح الربات لرتتي  مسند ا مام أ د بن حنبل الشيبات ,
 .الر ن البنا الساعاه, دار احلديث, القاهرة

 "للعالمـة حممـد بـن علـ  الشـوكات, دار الف ـر, "تفسري الشـوكات/ فتح القدير ,
 .هـ4969حمفوظ على , بريوت, الطبعة الثالثة,  الناشر

 "لشيحم ا سالم أ د بن عبد احلليم "الفرقان بني أوليا الر ن وأولياء الشيطان ,
 .هـ4901بن تيمية, مطابم الرياد, الطبعة الثانية, 

 "حممـــد : , للعالمــة عبــد القـــاهر بــن اــاهر البغـــدادي, حتقيــحم"الفــرا بــني الفـــرا
 .د, مطبعة املدت, القاهرةحمي  الدين عبد احلمي
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 "عبد الر ن بدوي, : , للعالمة أيب حامد حممد الغزاي, حتقيحم"فضالح الباانية
 .مؤسسة دار ال ت  الثقافية, ال وي 

 "الشـيحم حممـد ناصـر الـدين األلبـات, : , للشيحم حممد الغزاي, حتقيـحم"فقه السرية
 .م4609مطبعة حسان, الطبعة السابعة, 

 "للعالمـة حممـد بـن علـ  الشـوكات, "وعة يف األحاديث املو ـوعةالفوالد اجملم  ,
عبد الر ن بن حي  املعلم , امل ت  ا سالم , بريوت, الطبعة الثانية, : حتقيحم
 .هـ4961

 "للشيحم  د اماسـر, منشـورات دار اليمامـة, الريـاد, "يف سراة عامد وزهران ,
 .هـ4964

 "ة حممــــد عبــــد الــــريوف املنــــاوي, , للعالمــــ"فــــيض القــــدير شــــرا امــــامم الصــــغري
 .هـ4964داراملعرفة, بريوت, الطبعة الثات, 

 "لألستاذ سيد قط , دار الشروا, بريوت, الطبعة الشـرعية "يف ظالل القرآن ,
 .هـ4960اطامسة, 

 "حممود أ ـد خفـاج , مطبعـة . , د"يف العقيدة ا سالمية بني السلفية واملعتزلة
 .هـ4966وىل, األمانة, القاهرة, الطبعة األ

 "للشيحم أيب احلسن عل  احلسين الندوي, الدار السعودية "القاديات والقاديانية ,
 .هـ4964للنشر, جدة, الطبعة الرابعة, 

 "للشيحم منظـور أ ـد الباكسـتات, ا دارة املركزيـة, الـدعوة "القاديات ومعتقداته ,
 .وا رشاد, جنيوت, باكستان

 " عبد ال رمي عثمان, الدار العربية . , د"اممداتقا   القضاة عبد امبار أ د
 .للطباعة والنشر, بريوت

 " قبســات مــن هــدي الرســول األعظــم " ,للشــيحم علــ  الشــرجب , دار القلــم ,
 .هـ4963دمشحم, الطبعة األوىل, 

 "للشــيحم ســليمان بــن عبــد اهلل الســلوم , رســالة "القرامطــة وآرايهــم االعتقاديــة ,
د الغـزاي, مقدمـة مـن فـرع العقيـدة, كليـة الشـريعة ماجستري بإشراف الشـيحم حممـ

 .هـ4144والدراسات ا سالمية جبامعة أم القرى, 
  ــــدين قواعــــد التحــــديث مــــن فنــــون مصــــطلح احلــــديث, للعالمــــة حممــــد حبــــال ال

 .هـ4966القامس , دار ال ت  العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
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 "للحـافظ أ ـد بـن علـ  بـن , "القول املسدد يف الـذب عـن املسـند لإلمـام أ ـد
حجــر العســـقالت, مطبعـــة جملـــس دالـــرة املعـــارف العثمانيـــة, حيـــدرآباد, الـــدكن, 

 .هـ4144امند, الطبعة الثالثة, 
 "كشــف اطفــا ومزيــل ا لبــاس عمــا اشــتهر مــن األحاديــث علــى ألســنة النــاس" ,

للعالمة إمساعيل بن حممد العجلوت, تصـحيح أ ـد القـالش, مؤسسـة الرسـالة, 
 .وتبري 

 "للشــيحم مصــطفى بــن عبــد اهلل "كشــف الظنــون عــن أســام  ال تــ  والفنــون ,
 .هـ4141الروم , املعروف حباج  خليفة, دار الف ر, 

 "للعالمـــة عـــالء الـــدين علـــ  املتقـــ  "كنـــز العمـــال يف ســـنن األقـــوال واألفعـــال ,
 .امندي, نشر م تبة الرتاث ا سالم  حل  ومؤسسة الرسالة بريوت

 " للحـافظ جـالل الـدين عبـد الـر ن "عة يف األحاديـث املو ـوعةال،لئ املصنو ,
 .السيوا , دار املعرفة, بريوت

 "للعالمــة أيب الفضــل حممــد بــن م ــرم بــن منظــور, دار الف ــر, "لســان العــرب ,
 .نشر دار صادر, بريوت

 " لوامم األنوار البهية وسـواام األسـرار األثريـة شـرا الـدرر املضـية يف عقـد الفرقـة
للعالمـــة حممـــد بـــن أ ـــد الســـفاريين, تعليـــحم الشـــيحم عبـــد اهلل بـــن عبـــد  ,"املر ـــية

الــر ن أبــا بطــني والشــيحم ســليمان بــن ســحمان, منشــورات مؤسســة اطــافقني, 
 .هـ4141دمشحم, الطبعة الثانية, 

 "العدد ا طامس واألربعون والسـادس واألربعـون, سـنة "جملة امامعة ا سالمية ,
 .هـ4144

 " للحــافظ نــور الــدين علــ  بــن أيب ب ــر اميثمــ , "الفوالــدجممــم الزوالــد ومنبــم ,
 .م4690دار ال تاب, بريوت, الطبعة الثانية, 

 "لشيحم ا سـالم أ ـد بـن تيميـة, حبـم الشـيحم عبـد الـر ن بـن "جمموع الفتاوى ,
 .هـ4963قاسم مطابم الدار العربية , بريوت, تصوير الطبعة األوىل, 

 " أ د حممد شـاكر, : ن أ د بن حزم, حتقيحم, للحافظ أيب حممد على ب"احملل
 .منشورات امل ت  التجاري للطباعة والنشر, بريوت

 " ـــــاعةخمتصـــــر األخبـــــار املشـــــاعة يف الفـــــنت وأشـــــراط , للشـــــيحم عبـــــد اهلل بـــــن "السَّ
 .سليمان املشعل, مطابم الريا ن الطبعة األوىل



 

 

 116 اعة أشراط الس  

 " ت , , للحــافظ أ ــد بــن علــ  بــن حجــر العســقال"خمتصــر الرتغيبــ  والرتهيــ
الشـــــيحم عبـــــد اهلل حجـــــاج, مطبعـــــة ا لتقـــــدم, القـــــاهرة, الطبعـــــة الرابعـــــة, : حتقـــــحم
 . هـ4141

  خمتصــر الصــواعحم املرســلة علــى امهميــة واملعطلــة, للحــافظ حممــدبن أيب ب ــر بــن
قيم اموزية, أختصره الشيحم حممد بن املوصـل , الناشـر م تبـة الريـاد احلديثـة, 

 .الرياد
 "للشــيحم حممــد نــ  علــ  "يــة وســواام األســرار األثريــةخمتصــر لوامــم األنــوار البه ,

 .هـ4939حممد زهري النجار, الطبعة األوىل, : بن سلوم, حتقيحم
 "لإلمــام أيب "مــم ذيلــه التلخــيص لإلمــام الــذهب/ املســتدرخ علــى الصــحيحني ,

 .عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري احلاكم, دار ال تاب العريب, بريوت
 هبامشـــه منتخـــ  كنـــز العمـــال يف ســـنن األقـــوال /د بـــن حنبـــلمســـند ا مـــام أ ـــ

, ابــــــم امل تــــــ  ا ســــــالم  ودار الف ــــــر بــــــريوت, الطبعــــــة الثانيــــــة, "واألفعــــــال
 .هـ4963

 "الشــيحم أ ــد حممــد : , لإلمــام أ ــد بــن حممــد بــن حنبــل, شــرا حتقيــحم "املســند
 -4991احلسيين عبد احلميد هاشـم, دار املعـارف مبصـر, سـنة . شاكر, أ ة د

 .هـ4901
 أ ــــد شــــلب, الناشــــر م تبــــة النهضــــة املصــــرية, . مقارنــــة األديــــان, د/ املســــيحية

 .م4603القاهرة, الطبعة السادسة, 
  مشــارا األنـــوار علـــى صـــحاا اوثـــار, للقا ــ  أيب الفضـــيل عيـــاد بـــن موســـى

 .اليحصب, دار الرتاث, القاهرة
 "الشــيحم حممــد : قيــحم, للعالمــة حممــد بــن عبـد اهلل الت يــزي, حت"مشـ اة املصــابيح

 .هـ4966ناصر الدين األلبات , امل ت  ا سالم , بريوت, الطبعة الثانية, 
 "الشـــيحم : , للحـــافظ أيب ب ـــر عبـــد الـــرزاا بــن  ـــام الصـــنعات, حتقيـــحم"املصــنف

 .هـ4961حبي  الرحن األعظم , امل ت  ا سالم , بريوت, الطبعة األوىل, 
 "للعالمــــة علــــ  "و ــــوعات الصــــغرىملصــــنوع يف معرفــــة احلــــديث املو ــــوع, امل ,

الشــيحم عبــد الفتــاا أبــو غــدة, مؤسســة الرســالة, بــريوت, : القــاري امــروي حتقيــحم
 .هـ4963الطبعة الثانية, 

 "للحـــافظ أ ـــد بـــن علـــ  بـــن حجـــر "ملطالـــ  العاليـــة بزوالـــد املســـانيد الثمانيـــة ,
 .الشيحم حبي  الر ن األعظم : العسقالت, حتقيحم

  "للشـــيحم "ســـلم الوصـــول إىل علـــم األصـــول يف التوحيـــدمعـــارج القبـــول شـــرا م ,
 .حافظ بن أ د ح م , املطبعة السلفة وم تبتها
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 "للحـافظ أيب سـليمان  ـد "معا  السنن على خمتصر سنن أيب داود للمنذري ,
أ ـد حممـد شـاكر وحممـد حامـد الفقـ , الناشـر دار : بن حممـد اططـايب, حتقيـحم

 .هـ4144املعرفة, بريوت, 
 لبلدان, للعالمة شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت احلموي, دار صادر, معجم ا

 .هـ4960بريوت, 
 "رتبـه ونظمـه لفيـف مـن املستشـرقني, "املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ,

 .م4699ي فنسنك, ابم م تبة بريل, يف مدينة ليدن, سنة . ونشره ده  أ
 " الشـيحم حممـد فـؤاد عبـد البـاق , املعجـم املفهـرس أللفـاظ القـرآن ال ـرمي, و ـعه

 .دار إحياء الرتاث العريب, بريوت
 "للشيحم حسن أيوب, دار القلم, بريوت"ع رسل اهلل وكتبه واليوم اوخر ,. 
  املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة, للعالمـة أيب

لصديحم, وتقدمي اطري حممد بن عبد الر ن السخاوي, تصحيح عبد اهلل حممد ا
عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف, دار األدب العــريب للطباعــة, نشــر م تبــة اطــا  , 

 .هـ4931مصر 
 "لإلمام أيب احلسن األشعري, حتقيحم"مقاالت ا سالميني واختالف املصلني , :

الشيحم حممد حميـ  الـدين عبـد احلميـد, م تبـة النهضـة املصـرية, القـاهرة, الطبعـة 
 .هـ4936الثانية, 

 مـــة ابـــن الصـــالا يف علـــوم احلـــديث, للحـــافظ أيب عمـــرو عثمـــان بـــن عبـــد مقد
 .هـ4963الر ن املعروف بابن الصالا, دار ال ت  العلمية بريوت, 

 "للعالمــة أيب الفــتح حممــد بــن عبــد ال ــرمي الشهرســتات, حتقيــحم"امللــل والنحــل , :
 .هـ4961حممد سيد كيالت, دار املعرفة, بريوت, الطبعة الثانية, 

 "للحافظ مشس الـدين أيب عبـد اهلل حممـد "نار املنيف يف الصحيح والضعيفامل ,
الشـيحم عبـد الفتـاا أبـو غـدة, ابـم م تـ  : بن أيب ب ر بن قيم اموزية, حتقيـحم

 .هـ4964املطبوعات ا سالمية, حبعية التعليم الشرع , حل  
 "لـذهب, ,  للحافظ أيب عبد اهلل حممد بـن عثمـان ا"املنتق  من منهاج االعتدال

 .حم  الدين اططي : حتقيحم
 "للشــيحم أ ــد عبــد الــر ن "منحـة املعبــود يف ترتيــ  مســند الطيالســ  أيب داود ,

 .هـ4144البنا الساعاه, الناشر امل تبة ا سالمية, بريوت, الطبعة الثانية, 
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 لشــيحم ا ســالم أ ــد بــن "منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كــالم الشــيعة القدريــة ,
 .اشر م تبة الرياد احلديثةتيمية, الن

 "للحافظ أيب عبد  اهلل احلسني بن احلسـن احلليمـ , "املنهاج يف شع  ا  ان ,
 .حلم  حممد فوده, دار الف ر, الطبعة األوىل: حتقيحم

 " للشيحم حممد عل  الصابوت, منشورات م تبةالغزاي "السَّاعةاملهدي وأشراط ,
 .هـ4144عة األوىل, دمشحم ومؤسسة مناهل العرفان بريوت, الطب

 لألســتاذ حممــد عبــد اهلل عنــان, مطبعــة منــة "مواقــف حامســة يف تــاريحم ا ســالم ,
 .هـ4931التيليف والنشر, مؤسسة اطا  , القاهرة, الطبعة الرابعة, 

 "للعالمة أيب الفرج عبد الر ن بن حممد بن امـوزي, حتقيـحم عبـد "املو وعات ,
ة الســـلفية, املدينـــة املنـــورة, الطبعـــة األوىل, الـــر ن حممـــد عثمـــان, الناشـــر امل تبـــ

 .هـ4939
 "حممــد فــؤاد عبــد البــاق , دار إحيـــاء : , لإلمــام مالــك بــن أنــس, حتقيــحم"املواــي

 .ال ت  العلمية, ابعة عيسى البايب احللب
 "أليب لبابـــة حســـني, دار "موقـــف املعتزلـــة مـــن الســـنة النبويـــة ومـــواان احنـــرافهم ,

 .هـ4966وىل, اللواء, الرياد, الطبعة األ
 "للحـــافظ أيب عبـــد اهلل حممـــد بـــن أ ـــد بـــن "ميـــزان االعتـــدال يف نقـــد الرجـــال ,

علــــى حممــــد البجــــاوي, دار املعرفــــة, بــــريوت, الطبعــــة : عثمــــان الــــذهب, حتقيــــحم
 .هـ4931األوىل, 

 "للشــيحم جعفــر احلســين ا دريســ  ال تــات, "نظــم املتنــاثر مــن احلــديث املتــواتر ,
 .هـ4144وت, دار ال ت  العلمية, بري 

 للحــافظ إمساعيــل بــن كثــري, حتقيــحم"اايــة البدايــة والنهايــة يف الفــنت واملالحــم , :
حممـــد فهـــيم أبـــو عبيـــة, الناشـــر م تبـــة النصـــر احلديثـــة, الريـــاد, الطبعـــة األوىل, 

 .م4693
 "اـه زيـين, دار . د: , للحافظ إمساعيل بن كثري, حتقيحم"الفنت واملالحم/ النهاية

 .ناشر دار ال ت  احلديثة, مصر, الطبعة األوىلالنصر للطباعة, ال
 "للعالمة جمد الدين املبارخ بن األثري امزري, "النهاية يف غري  احلديث واألثر ,

ااهر أ د الـزاوي وحممـود حممـد الطنـاخ , دار الف ـر, الطبعـة الثانيـة, : حتقيحم
 .هـ4966
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 وكات, ابعـــة نيـــل األواـــار شـــرا منتقـــى األخبـــار, للعالمـــة حممـــد بـــن علـــ  الشـــ
 .مصطفى البايب احللب, مصر, الطبعة األخرية

 "ــــــ  "هدايــــــة البــــــاري إىل ترتيــــــ  صــــــحيح البخــــــاري ــــــرحيم عن , للســــــيد عبــــــد ال
 .م4606الطهطاوي, دار الرالد العريب, بريوت, 

 "ــــاري , للحــــافظ أ ــــد بــــن علــــ  بــــن حجــــر "هــــدي الســــاري, مقدمــــة فــــتح الب
نشـر رلاسـة إدارات البحـوث  العسقالت, تصحيح الشيحم حم  الدين اططي ,

 .العلمية وا فناء, الرياد
 م4634عبد اهلل حممد الغري , دار اميل, مصر, . وجاء دور اجملوس, د. 
 "للشيحم حممد ناصر الدين األلبات, "وجوب األخذ حبديث اوحاد يف العقيدة ,

 .دار العلم, بنها, مصر
 "عبد . مويين, تقدمي وإعداد د, ألمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل ا"الورقات

 .هـ4960اللطيف حممد العبد , دار الرتاث للطبم والنشر, الطبعة األوىل , 
 " ال مهـــد ينتظـــر بعـــد الرســـول للشـــيحم عبـــد اهلل بـــن زيـــد آل "خـــري البشـــر  ,

 .حممود, مطابم على بن عل , الدوحة
 "للشـــــيحم أ ـــــد فـــــالز, مطبعـــــة خالـــــد حســـــن"اليـــــوم اوخـــــر يف ظـــــالل القـــــرآن , 

 .هـ4961الطرابيش , الطبعة األوىل, 
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 205 ......................................................... الثامن الفصل

ابَّة  205 .................................................................. الدَّ

 205 ....................................................... :ظهورها أدلَّة* 

 205 ........................................... :ال رمي القرآن من األدلَّة -أ

 254 ......................................... :املطهَّرة السنة من األدلَّة -ب

 253 ........................................ :األرد دابة الدَّوابم  أيم  من* 

ابَّة عمل*   255 ........................................................ :الدَّ

 263 ......................................................... التاسم الفصل

 263 .................................................. الناس حتشر اليت النار

 263 ..................................................... :خروجها م ان* 

 260 .............................................. : للناس حشرها كيفية* 

 266 ......................................................... :احملشر أرد*

نيا يف احلشر هذا*   265 ................................................ :الدُّ

 270 ................................................................. اطا ة

 277 ............................................................... الفهارس

 275 ..................................................القرآنية اويات فهرس

 240 ........................................ واوثار النبوية األحاديث فهرس

 252 ............................................. مم املرتجم األعالم فهرس



 

 

 108 اعة أشراط الس  

 255 ................................................ واملراجم املصادر فهرس

 064 ..................................................... تاملو وعا فهرس

 


